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1 JOHDANTO  
 
Hyvin toimiva liikenneverkko on yksi tärkeimmistä edellytyksistä alueiden ja kau-
punkien kilpailukyvyn luomiselle. Tästä näkökulmasta katsottuna infrastruktuurilla 
on keskeinen rooli näiden alueiden kehittämisessä. Investoinnit infrastruktuuriin 
ovat monille hallituksille kriittinen osa heidän politiikkaansa. Eurooppalaisessa 
kontekstissa liikenneinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja pidetään yleensä tär-
keänä kannustimena talouden kehitykselle. Näin on erityisesti tarkasteltaessa Eu-
roopan laajuisten verkkojen (TEN) suunnitelmia Keski- ja Itä-Euroopan liittä-
miseksi Länsi-Eurooppaan. (Nijkamp ja Ubbels 1998, s.2) 
 
Vaikka riittävän infrastruktuurin merkitys taloudelle on yleisesti tunnustettu asia, 
kohtaavat päätöksentekijät usein arvostelua uusista suurista infrastruktuuriprojek-
teista. Se johtaa käy-tännössä aina epävarmuuteen uusia hankkeita hyväksyttäessä 
niihin liittyvien kustannusarvioiden epätarkkuudesta johtuen. (Nijkamp ja Ubbels 
1998, s.1) 
 
1.1 Tausta 
 
Liikenneväylät ovat toimivan yhteiskunnan elinehto. Ne mahdollistavat ihmisten 
liikkumisen ja elinkeinoelämän toiminnan. Liikenneväyliä kuuleekin välillä kutsut-
tavan osuvasti englannin kielisellä termillä "lifelines", elämänlinjat, ja sitä ne yh-
teiskunnalle todella ovat. Liikenneväylähankkeisiin käytetään sekä kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla merkittäviä määriä julkisia varoja. Liikenneviraston ta-
lousarviossa on vuodelle 2017 budjetoitu 1279 miljoonaa euroa perusväylänpidon 
nettomenoihin. Lisäksi kehittämisinvestointeihin on arvioitu käytettävän 552 mil-
joonaa euroa vuonna 2017 (Metsäpelto 2016). Näiden varojen kohdentamisen 
apuna kussakin hankesuunnitteluvaiheessa käytettävien kustannusarvioiden merki-
tys onkin erittäin merkittävä julkisten varojen käytön ja hankkeiden kannattavuu-
den maksimoimiseksi. 
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Julkishallinnon hankkeiden kustannusarvioiden tarkkuus on ajankohtainen aihe, 
joka kosket-taa yhteiskunnallisesta näkökulmasta kaikkia veronmaksajia. Niiden 
merkitys hankkeen onnistuneessa toteuttamisessa on erittäin merkittävä. Toteutu-
neiden kustannusten merkittävä poikkeaminen hankkeen kustannusarviosta vaikut-
taa suuresti hankkeen lopulliseen koko-naiskannattavuuteen. Julkisten väylähank-
keiden ensimmäinen kustannusarvio vaikuttaa myös merkittävästi hanketta koske-
viin poliittisiin päätöksiin ja hankkeen toteutumiseen. 
 
Liikennevirastossa on havaittu, että valtion liikenneväylähankkeiden suunnittelu-
prosessi kaipaa tutkimusta ja uutta tietoa kustannussuunnittelun tehostamiseksi. Ai-
hetta on toki tutkittu ennenkin, esimerkiksi Ari-Pekka Mannisen väitöskirjassa 
"Väylähankkeen esisuunnitteluvaiheen kustannushallinta" (2009), jossa aihepiiriin 
perehdyttiin erityisesti kustannus-hallintaan liittyvien haasteiden näkökulmasta. 
Myös Liikenneviraston teettämä Reima Siparin diplomityö "Kustannusriskien hal-
linnan kehittäminen julkisissa väylähankkeissa" (2015) tutkii samaa aihetta. Siparin 
työssä kustannushallintaa tutkitaan erityisesti kustannusriskien hallinnan näkökul-
masta. Tässä tutkimuksessa jatketaan aihepiirin tutkimista. Hankkeiden kustannus-
arvioiden laskennan kehittämiseksi halutaan selvittää muun muassa jatkuvasti ete-
nevän tietomallinnuksen kehittymisen vaikutuksia ja niiden merkityksiä kustannus-
arvioiden tarkkuuksiin projektien eri suunnitteluvaiheissa. 
 
Liikenneviraston tavoitteena on parantaa kustannusarvioiden laatua ja tehostaa nii-
den analyyttistä tarkastelua. Tämä työ pyrkii vastamaan edellä mainittuun tavoit-
teeseen ja lisäksi tuomaan hankkeiden käyttöön tietoa tieto- ja inframallintamisen 
vaikutuksista ja tulevaisuuden erilaisista skenaarioista kustannusarvioiden optimaa-
lisen tarkkuuden saavuttamiseksi väylähankkeiden eri vaiheissa.  
 
1.2 Tavoitteet ja rajaus 
 
Työn tutkimusongelmana on valtion liikenneväylähankkeiden kustannusarvioiden 
tarkoituksenmukaisen tarkkuuden määrittely ja tietomallinnuksen vaikutus siihen 
tulevaisuudessa hankesuunnitteluprosessin eri vaiheissa.  
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Työn tavoitteena on tutkia valtion liikenneväylähankkeissa käytettävien kustannus-
arvioiden optimaalista tarkkuutta. Tutkimus pyrkii tarkkuuden sopivan tarkoituk-
senmukaisuuden määrittelyyn. Saatuja tuloksia hyödyntämällä voidaan kehittää 
kustannusarvioiden laatua ja niiden analyyttistä tarkastelua.  Lisäksi niiden avulla 
on mahdollista analysoida kustannusarvion laadun parantamisen vaikutuksia tieto-
mallinnuksen ja alan tulevaisuuden näkökulmasta. 
 
Tutkimusongelma on jäsennetty tässä työssä tarkemmin kolmella tutkimuskysy-
myksellä, joihin pyritään kattavasti vastaamaan. 
 

1. Mikä on kustannusarvion tarkoituksenmukainen tarkkuustaso infrahank-
keen suunnittelun eri vaiheissa?  

2. Mikä on kustannusarvion funktio ja mitä hyötyjä sen tarkkuuden paranta-
misella voidaan saavuttaa infrahankeen suunnitteluprosessin eri vaiheissa? 

3. Mitä mahdollisuuksia tietomallinnuksen kehittyminen tuo infrahankkeiden 
kustannussuunnitteluun? 

 
Työn tuloksena on tietoa kustannusarvion merkityksestä, roolista, ongelmista, tark-
kuustasosta ja tulevaisuuden skenaarioista valtion liikenneväylähankkeiden projek-
tisuunnittelun eri vaiheissa. Lisäksi tavoitteena on tuottaa suuntaviivat ja toiminta-
malli tulevaisuuteen Liikennevirastolle tietomallipohjaisella suunnittelulla toteute-
tuiden hankkeiden kustannussuunnittelussa hyödynnettäväksi. 
 
Työn sisältö on rajattu seuraavien reunaehtojen mukaisesti: 

- Tilaajanäkökulma 
- Tie- ja ratahankkeet (ei vesiväylähankkeita) 
- Suunnitteluprosessi (toteutusvaihe ei sisälly tutkimukseen) 

 
Työ tehdään Liikenneviraston toimeksiantona ja siksi työ rajataan koskemaan tilaa-
janäkökulmaa. Valtion liikenneväylähankkeissa käytetään julkista rahaa, joten ti-
laajanäkökulma on kiinnostava myös yhteiskunnallisesti kansalaisen näkökul-
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masta. Työ on rajattu koskemaan ainoastaan tie- ja ratahankkeita. Vesiväylähank-
keet on rajattu työn ulkopuolelle niiden erilaisen luonteen vuoksi. On kuitenkin ole-
tettavaa, että työn tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää ainakin soveltuvin osin 
myös vesiväylähankkeiden kustannusarvioiden laatimiseen.  
  
Työ on rajattu koskemaan pääasiassa hankkeen suunnitteluprosessia. Tämä rajaus 
on tehty siksi, että kustannusarvion rooli hankkeen tärkeänä työkaluna on suurin 
juuri hankkeen suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Elinkaarimallilla toteutetut hank-
keet (PPP) on rajattu työstä pois niiden poikkeavan kustannusmallin sekä verrattai-
sen harvinaisuuden takia. Työ keskittyy käsittelemään muita yleisesti käytettyjä 
hankintamuotoja eli kokonaisurakoita (KU), suunnittele ja toteuta-urakoita (ST) 
sekä allianssiurakoita.  
 
1.3 Menetelmät ja aineisto 
 
Tämä työ on kvalitatiivinen toimintatutkimus (action research). Toimintatutkimus 
pyrkii ratkaisemaan käytännön ongelmia, parantamaan käytäntöjä sekä ymmärtä-
mään niitä entistä paremmin. Sen avulla pyritään tuottamaan lisää tietoa ilmiöstä ja 
kehittämään organisaation toimintaa luomalla tulevaisuuden toimintamalli (Metsä-
muuronen 2006, s. 102-103). 
 
Keskeisenä materiaalina työssä ovat olleet erilaiset kirjalliset lähteet ja alan asian-
tuntijoiden teemahaastattelut. Liikenneviraston ja buildingSmartFinland:n (bSF) 
ohjeistuksia on käytetty nykyisten käytäntöjen ja tulevaisuuden mahdollisien toi-
mintatapojen vertailupohjana. Tutkimuksen teoriaosuus toimii empiriaosuuden vii-
tekehyksenä. Projektin suunnittelua ja kustannusohjausta käsittelevässä luvussa 2 
on käytetty lähdemateriaalina kustannus- ja projektijohtamisen toimialan klassik-
koteoksiksi luokiteltavaa kirjallisuutta. Tietomallinnusta sekä valtion väylähank-
keiden suunnitteluprosessia käsittelevissä luvuissa 3 ja 4 tietoa on haettu uudem-
mista alan julkaisuista kuten tieteellisistä artikkeleista ja sähköisistä lähteistä. Myös 
kansainvälisistä yhteyksistä saatua aineistoa on työssä käytetty arvokkaana materi-
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aalina, erityisesti Norjan tiehallinnon julkaisuja. Luvuissa 5 ja 6 käytetyssä aineis-
tossa teemahaastattelut ovat muodostaneet merkittävimmät lähteet. Luvussa seitse-
män on lähteenä Pareto-periaatteen avulla luotu kuva kustannussuunnittelun se-
manttisista suhteista. Tästä kuvasta muokattuja tulevaisuuden skenaarioita on arvi-
oitu teemahaastatteluja lähteenä käyttäen. 
 
Kirjallista materiaalia ovat täydentäneet teemahaastattelut. Haastattelut on toteu-
tettu suosituskysymysrunkoa mukaillen ja kysymysalue on ollut sen mukaisesti 
pääpiirteissään määritelty. Haastateltavina ovat olleet 14 infra-alan asiantuntijaa 
(Haastattelu s.105) sekä Liikenneviraston sisältä, että aiheen kannalta tärkeistä si-
dosryhmistä. Kaikki haastateltavat ovat olleet aihepiiriin omasta näkökulmastaan 
erittäin perehtyneitä ja kokeita. Haastateltavat ovat edustaneet laajasti eri näkökul-
mia sekä tietomallintamisen että kustannussuunnittelun osalta. Työssä on tavoiteltu 
tulevaisuuteen painottuvaa näkökulmaa, mikä näkyy kysymysrungossa (liite 1) ja 
erityisesti haastateltujen asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Tutki-
muksen uutuusarvo tuleekin aiheen käsittelystä vahvasti tulevaisuuden visioiden ja 
mahdollisten toimintamallien näkökulmasta. Tulevaisuuden toimintamallien muo-
dostamisessa pohjana on käytetty sekä kirjallisia lähteitä että erityisesti haastateltu-
jen asiantuntijoiden asiantuntemusta. Infra-alan ja sen uusien toimintamallien ke-
hittäminen on sen toimijoiden varassa ja siksi suoraan alan keskeisiltä toimijoilta 
saadut näkemykset ja visiot ovat erittäin arvokasta lähdemateriaalia. Haastattelussa 
käytetty kysymysrunko on rakennettu tämän työn tutkimuskysymyksien pohjalta.  
 
1.4 Työn rakenne 
 
Tutkimuksen ensimmäinen luku esittelee työn taustan, tavoitteet sekä rajaukset, 
menetelmät sekä käytetyt aineistot ja työn rakenteen. Luvussa 2 käsitellään projek-
tin suunnitteluun ja kustannusohjaukseen liittyvää klassista teoriaa. Tässä luvussa 
on esitelty projektijohtaminen ja –ohjaaminen, suunnittelun eri vaiheet, kustannus-
hallinta ja –arviot sekä Pareto-periaate. Kolmas luku käsittelee valtion väylähank-
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keiden suunnittelua ja kustannusarvioita. Luvussa tutustutaan edellä mainitusta nä-
kökulmasta kustannussuunnittelun perusteisiin, suunnitteluprosessiin, kustannusar-
vioihin hankesuunnittelun eri vaiheissa sekä Fore-ohjelmistoon.  
 
Neljäs luku käsittelee tietomallintamista ja siihen liittyvää teoriaa. Tietomallinta-
misen perusteet, inframallintaminen, tietomallien eri versiot ja inframallintamisen 
eri vaiheet muodostavat luvun neljä rungon. Viidennessä luvussa tutkitaan tieto-
mallinnuksen vaikutusta väylähankkeiden suunnitteluun. Tässä luvussa esitellään 
valtion tietomallintamisen eri mahdollisuuksia pilotoinut Pisara-hanke ja selvite-
tään tietomallintamisen vaikutuksia, merkitystä, kehittymisen edellytyksiä ja haas-
teita valtion väylähankkeissa.   
 
Kuudes luku tutkii tietomallinnuksen vaikutusta valtion väylähankkeiden kustan-
nussuunnittelulle. Luvussa käsitellään asiaa monesta eri näkökulmasta kustannus-
arvioiden tarkoitusta ja kustannusohjattua suunnittelua tutkimalla. Myös geneeris-
ten tietomallien tarve, kokemuksen merkitys kustannussuunnittelussa sekä tulevai-
suuden visiot ja näkymät ovat esillä luvussa kuusi.  
 
Seitsemännessä luvussa tutkitaan tietomallinnuksen mahdollisia vaikutuksia kus-
tannussuunnittelun semanttisiin suhteisiin neljän eri tulevaisuuden skenaarion 
kautta. Luvussa kahdeksan ovat johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet. Luku yhdek-
sän kokoaa työn keskeisen sisällön yhteenvetolukuun.   
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2 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA KUSTANNUSOHJAUS 
 
Usein väitetään, että uusien infrahankkeiden todelliset kustannukset ovat yleisesti 
aliarvioituja. Tästä käytetään myös termiä "strateginen aliarviointi". Mielenkiintoi-
sena päätelmänä kuitenkin on havaittu, että yleensä infrahankkeiden kustannusar-
viot ovat melko luotettavia. Inflaatio vaikuttaa nimelliskustannuksiin erityisesti 
hankkeiden viivästyessä, mutta varsinaiset aliarvioinnit ovat lähinnä tulosta poliit-
tisista toiveista hankkeiden valmisteluvaiheessa sekä toteutusvaiheessa tehtyjen 
mukautusten tai laajennusten aiheuttamista muutoksista. (Nijkamp ja Ubbels 1998, 
s. 1) 
 
Infrahankkeissa projektit ovat yleensä tyypiltään investointiprojekteja. Investointi-
projektissa projektipäätöstä edeltävät tuotto- ja investointilaskelmat. Myös projek-
tin kannattavuuden arviointi on keskeisessä roolissa. Investointiprojektit ovat sel-
keitä ohjattavuudeltaan ja arviot ovat perinteisesti tarkkoja. Tuloksena on rakennus, 
teollisuuslaitos tai muu käyttöomaisuus, esimerkiksi infraväylä. (Pelin 2011, s. 34) 
 
Hankkeen kustannusarvion merkitys on olennainen hankkeen kaikissa eri vaiheissa. 
Mitä tarkempi kustannusarvio pystytään tekemään hankkeen alusta lähtien, sitä pie-
nemmät ovat todennäköisesti todellisten kustannusten ja kustannusarvion erot 
hankkeen lopussa. Toisaalta kustannusarvion tekoon vaadittavat resurssit korreloi-
vat ainakin osin halutun kustannusarvion tarkkuuden kanssa. Siksi hankkeen kan-
nalta kannattavan kustannusarvion tarkkuuden määrittely ei ole ongelmatonta.  
 
Koska kustannusarvioilla on merkittävä rooli valtion hankkeisiin liittyvissä päätök-
sentekoprosesseissa, ovat kustannusarviot infrahankkeiden alussa tarkoitettu anta-
maan luotettavaa tietoa koko hankkeen odotetuista kustannuksista. Poliittisten päät-
täjien on tärkeää tietää mahdollisimman tarkasti odotetut kokonaiskustannukset, 
koska heidän kyettävä valvomaan budjettiaan. (Nijkamp ja Ubbels 1998, s. 2) 
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Investoinnit infrastruktuuriin eroavat paikoin muista investoinnista. Yleisesti voi-
daan yksilöidä seitsemän infrastruktuurininvestointien ominaispiirrettä: 
 

– Infrastruktuurin taloudellisen elinkaaren odotukset ovat hyvin pitkäaikaisia. 
Infra-alalla investointien takaisinmaksuaika on perinteisesti pitkä. 

– Muuttuvien kustannusten suhteellisen alhainen taso etenkin pitkillä infra-
osuuksilla. 

– Rakentamisen aikana vaaditaan runsaasti pääomaa.  
– Odotusaika suunnittelun ja varsinaisen rakentamisen välillä voi olla hyvin 

pitkä.  
– Investoinnin peruuttamattomuus projektin alkamisen jälkeen.  
– Pitkä rakennusvaihe. 
– Jokainen infrastruktuurihanke on ainutlaatuinen.  

(Nijkamp ja Ubbels, 1998 s. 3-4) 
 
2.1 Projektisuunnittelu ja -johtaminen 
 
Suunnittelu on erittäin merkittävä ja tärkeä osa projekteja. Laajemmin suunnittelua 
voidaan yleisesti kuvailla toimintana, jonka tarkoituksena on päättää yrityksen tai 
projektin päämäärät sekä luoda ja vakiinnuttaa välttämättömät toimintatavat, me-
netelmät ja suunnitelmat, joita tarvitaan päämäärien saavuttamiseksi. Suunnittelu 
on myös päätösten tekoa, sillä siihen kuuluu olennaisena osana valintojen tekemi-
nen eri vaihtoehtojen väliltä. Suunnittelulla helpotetaan erityisesti sellaisten moni-
mutkaisten ongelmien ymmärtämistä, jotka sisältävät useita keskenään vuorovai-
kutuksessa olevia tekijöitä (Kerzner 1984, s. 533). Suunnittelu voidaan yksinkertai-
simmillaan määritellä päätöksenteoksi siitä, kuinka tehdään jotakin (Cambridge 
University Press 2017). 
 
Suunnittelu osana projektia voidaan määritellä ennalta määrätyn toimintasuunnan 
vakiinnuttamiseksi ennakoidussa ympäristössä. Laajemmin projektisuunnittelu on 
interaktiivinen prosessi, joka jatkuu läpi koko projektin. Projektin lopputulokselle 
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asetetut vaatimukset asettavat projektille välitavoitteita, jotka pyritään saavutta-
maan. Jos nämä vaikuttavat epärealistisilta saavutettaviksi, täytyy kehittää vaihto-
ehtoisia malleja, jotka siirtävät tavoitteet saavutettavammiksi olemassa olevilla re-
sursseilla. Hyvä projektisuunnittelu on systemaattista, riittävän joustavaa yksilöl-
listen toimintojen käsittelyyn, kurinalaista sisältäen ohjausta ja arviointia sekä ky-
kenevää käsittelemään monimutkaisiakin projektiin vaikuttavia tekijöitä. (Kerzner 
1984, s. 533-34) 
 
Kerznerin on eritellyt neljä olennaista syytä projektisuunnittelulle: 
 
- Poistaa tai vähentää epävarmuutta 
- Parantaa operaation tehokkuutta 
- Auttaa saamaan paremman ymmärryksen tavoitteista 
- Luo perustan valvonta- ja ohjaustyölle 
(Kerzner 1984, s. 534) 
 
Yksi suunnittelun päämäärä on määritellä kokonaisuudessaan kaikki projektin si-
sältämät työvaiheet ja osa-alueet siten, että ne ovat helposti kaikkien projektin osal-
listen käytettävissä. Tämä asioiden syvä ymmärtäminen suunnitteluvaiheessa mah-
dollistaa työvaiheiden hyvän esisuunnittelun. Mitä epävarmempi tuleva tehtävä 
projektissa on, sitä suurempi määrä tietoa täytyy käsitellä, jotta voidaan varmistaa 
kyseisen tehtävän tehokas toteuttaminen. Jos tehtävää ei ole ennalta kunnolla ym-
märretty, voidaan vasta toteuttamisvaiheessa saada tietoa, joka johtaa muutoksiin 
resurssien jakamisessa, aikatauluttamisessa ja priorisoinnissa. Kaikki projektit ovat 
erilaisia vaatien erilaisen määrän resursseja. Niitä kuitenkin yhdistää vaatimus to-
teutuksesta määrätyssä ajassa, rajoitetuin kustannuksin ja pienin virhemarginaalein. 
(Kerzner 1984, s. 543) 
 
Projektijohtaminen ja –ohjaaminen ovat erittäin tärkeässä roolissa onnistuneen pro-
jektin läpiviennissä ja suunnittelussa. Ohjauksen tarkoituksena on vahvistaa proses-
sia vertailemalla toteutuneita suorituksia alkuperäisiin suunnitelmiin. Vertailun ta-
voitteena on varmistaa, että valitut standardit ovat oikeita ja niitä käytetään oikein. 
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Olennaista on myös, että ohjaus toimii päätöksenteon tukena eri vaihtoehtojen vä-
liltä valittaessa. (Kerzner 1984, s. 720) 
 
2.2 Projektisuunnittelun eri vaiheet 
 
Projekti jaetaan perinteisesti useisiin eri vaiheisiin. Projektista riippuen vaiheet voi-
vat olla osittain päällekkäisiä tai jokin vaihe voi jäädä pienemmästä projektista ko-
konaan pois. Projektin vaiheistaminen helpottaa päätöksentekoa, sillä se parantaa 
mahdollisuuksia olla sitoutumatta liian varhaisessa vaiheessa vähäisen tiedon va-
rassa oleviin päätöksiin. Lisäksi sen avulla voidaan kunkin vaiheen lopussa ja 
alussa arvioida jatkosuunnitelmaa uudelleen. Projektin vaiheiden lopussa tuotetaan 
aina mitattava tulos, esimerkiksi selvitys, määrittely tai kustannusarvio. (Pelin 
2011, s. 97) 
 

 
Kuva  1. Projektin eteneminen vaiheittain. (Kärri ja Uusi-Rauva 2003, s. 11, alku-
peräinen lähde Stallworthy ja Kharbanda 1986, s. 2) 
 
Kuva 1 kuvaa yleisesti projektin etenemistä ja sen tyypillisiä vaiheita. Projektin 
edetessä sitoutuminen projektiin, myös taloudellisesti, kasvaa vaihe vaiheelta. Tyy-
pillisessä projektissa on havaittavissa yleensä aluksi projektin identifiointivaihe, 
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jossa projekti saatetaan alkuun. Sitä seuraa alustava taloudellinen arviointi. Valmis-
teluvaiheessa projektipäällikkö sitoutuu mukaan projektiin ja projektin valmistelu 
alkaa konkretisoitua. Toimeenpanovaiheen aikana projekti saavuttaa ”Ei paluuta”-
pisteen, jonka jälkeen projekti on edullisempaa saattaa loppuun kuin keskeyttää. 
Tätä seuraa projektin varsinainen käynnistäminen ja lopulta myös toteutusvaihe. 
Viimeisenä projektissa seuraa valmiin projektin tarkistaminen. (Stallworthy ja 
Kharbanda 1986, s. 2) 
 

 
Kuva  2. Investointiprojektin vaiheet. (Pelin 2011, s. 97) 
 
Investointiprojektin tyypilliset vaiheet on esitelty kuvassa 2. Näitä vaiheita ovat en-
nen varsinaista projektin käynnistämistä tehtävä esiselvitys, suunnittelun asteittain 
tarkentuvat eri vaiheet eli esi-, perus- ja yksityiskohtainen suunnittelu, hankinta-
vaihe, joka perinteisesti sisältää esimerkiksi kilpailutuksen, rakennus- ja asentamis-
vaihe, käyttöönotto- ja käynnistysvaihe sekä joissakin projekteissa projektin val-
mistumisen jälkeen ennalta sovitun ajanjakson mittainen takuuaika.  
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2.3 Kustannushallinta projektissa 
 
Tehokkaan projektijohtamisen kulmakiviä on hyvin organisoitu kustannusten oh-
jaaminen ja valvominen. Tällaisen menetelmän suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto 
ovat projektin kustannusvalvonnan takia tärkeää, sillä sen avulla saadaan säännöl-
lisesti välitöntä palautetta projektin kustannuksista. Välittömän palautteen ansiosta 
on mahdollista tehdä jatkuvaa ja ajantasaista vertailua esimerkiksi resurssien todel-
lisen käytön ja alkuperäisten tavoitteiden välillä kaikkien suunnitteluvaiheiden ai-
kana. (Kerzner 1984, s. 718) 
 
Tehokkaan kustannusohjaus- ja ajanhallintamenetelmän tulisi sisältää ainakin seu-
raavat asiat:  
 

- Perusteellinen toteutussuunnitelma, jonka avulla projekti voidaan toteuttaa 
- Hyvät kustannus-, resurssi- ja aikatauluarviot 
- Selkeä kommunikointi kaikkien vaadittujen työvaiheiden välillä 
- Säännöllinen uudelleenarviointi kustannusten ja aikataulun osalta 
- Säännöllinen ja tiheä vertailu ja laskenta todellisen edistymisen ja kulujen 

sekä aikataulusuunnitelman ja budjetin välillä.  
(Archibald 1976, s. 191) 
 
Kuvassa 3 on esitetty vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin projektin eri vaiheissa. 
Kuvan mukaisesti on todettavissa, että suunnitteluprosessin edetessä vaikutusmah-
dollisuus kustannuksiin pienenee. Hankkeen kokonaiskustannuksiin vaikuttaminen 
onnistuu siis parhaiten hankkeen alkuvaiheessa.  
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Kuva  3. Kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuus projektin eri vaiheissa. (Kärri 
ja Uusi-Rauva 2003, s. 11, alkuperäinen lähde Kharbanda et al. 1980, s.46) 
 
Projektin alustavien selvitysten alkaessa vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin 
ovat vielä lähes rajoittamattomat. Kun prosessi etenee, pienevät vaikutusmahdolli-
suudet kustannuksiin huomattavasti. Projektin hyväksymisvaiheessa kustannuksiin 
on kuitenkin vielä mahdollista vaikuttaa projektin lopulta toteutuneiden kustannus-
ten kannalta merkittävästi. Optimivaikutusmahdollisuus onkin projektin hyväksy-
mispäätöksen ja varsinaisen budjettiarvion väliin jäävässä vaiheessa. Tämän varsi-
naisen kustannusarvion laskemisen jälkeen vaikutusmahdollisuudet hankkeen kus-
tannuksiin lähtevät laskemaan merkittävästi. Kun projekti siirtyy suunnitteluvai-
heesta urakoitsijalle toteutettavaksi, on jo lähes kaikki vaikutusmahdollisuudet kus-
tannusten pienentämiseksi käytetty. Rakentamisen aloittamisen jälkeen vaikutta-
mien mahdollisuudet ovat enää hyvin minimaaliset. Tässä vaiheessa kustannusra-
portoinnin merkitys alkaa kuitenkin nousta nopeasti.  
 
Kuvan 4 mukaisesti voidaan myös todeta, että heikentyneiden kustannusten vähen-
tämiseen liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisäksi myös muutoksista seuraavat 
kustannukset olisivat hankkeen kannalta edullisimmat hankkeen alussa. Projektin 
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ja suunnittelun edetessä kustannusten muutoksista tulee usein kalliimpia kuin alku-
peräisten, kalliimpien suunnitelmien toteuttamisesta. (Kerzner 1984, s.720-721) 
 

 
Kuva  4. Projektin kustannusten ja elinkaaren eri vaiheiden välinen suhde. 
(Mukaillen lähdettä Kerzner 1984, s.721) 
 
2.4 Kustannusarvio 
 
Kustannusarvio on todennäköinen arvio tuotteen, palvelun tai projektin kustannuk-
sista. Arvio perustuu saatavilla olevaan tietoon. Kustannusarviot voidaan jakaa eri 
tyyppeihin, perustuen niiden vaiheittaiseen tarkentumiseen ja luotettavuuteen. Pro-
jektin suunnittelun edetessä myös kustannusarviot tarkentuvat. Kunkin suunnittelu-
vaiheen kustannusohjauksen ja –valvonnan perustana käytetään sen hetkistä kus-
tannusarvioita. (Business Dictionary 2017) 
 
Kustannustehokkuuden edistämisyhdistys (The Association for the Advancement 
of Cost Engineering, AACE) määrittelee kustannusarvion seuraavasti: "Kustannus-
arviointi on ennustava prosessi, jolla määritellään kustannusten ja / tai hinnan 
määrä, joka vaaditaan hankkeelle resursoiduille toiminnoille investoinnin, toimin-
nan tai hankkeen laajuuden mukaisesti”. Onnistunut kustannusarvio, -ohjaus ja –
valvonta ovat erittäin tärkeitä rakennushankkeiden onnistumisen kannalta. Malli on 
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integroitu tietomalleihin, jotta käyttäjällä on kyky visualisoida eri rakennusele-
mentteihin kulutetut todelliset kustannukset ja verrata sitä budjetoiduilla aikavä-
leillä. (Elbeltagi et al. 2014, s. 56) 
 
Tarkka kustannusarvio ja tehokas kustannusten ohjaus ja valvonta ovat olennaisessa 
osassa rakennushankkeen menestyksessä. Projektinjohtajat tarvitsevat luotettavia 
kustannusarviointijärjestelmiä kustannussuunnittelun käynnistämiseksi ja talous-
hallinnon suunnitelmien kehittämiseksi. Kustannusarviointi voidaan määritellä pro-
sessiksi, jonka avulla pyritään ennakoimaan hankkeelle määritettyjen työn laajuu-
den kustannukset. Kustannusarvion tarkkuustaso riippuu käytetystä menetelmästä, 
kustannustietojen saatavuudesta ja projektin määrittelyn laadusta. (Elbeltagi et al. 
2014, s. 56) 
 
Kustannusarviot ovat usein epätarkkoja ja siksi projektien toteuttamiskelpoisuuteen 
perustuvien hankkeiden valintamenettely on myös epätarkka. Riskinä on keskin-
kertaisten projektien toteuttaminen kokonaisuuden kannalta parempien projektien 
kustannuksella. Epätarkat arviot kustannuksista vaikeuttavat suurien hankkeiden 
hallintaa ja johtavat usein kustannusten ylittymiseen. Merkittävä kustannusarvio 
hankkeen kannalta on se arvio, millä päätöksentekijä päättää hankkeen toteuttami-
sesta tai toteuttamatta jättämisestä. Kustannusarviot tarkentuvat projektin edetessä.  
(Cantarelli et al. 2010, s. 3-4) 
 
Kustannusarviot jaetaan yleensä kolmeen luokkaan tarkkuuden mukaan:  
- Alustava kustannusarvio 
- Peruskustannusarvio 
- Lopullinen kustannusarvio 
(Pelin 2011 s. 167) 
 
Alustava kustannusarvio voi olla tarkkuudeltaan vaihteleva ja epätarkka. Yleensä 
alustava kustannusarvio tehdään kuvan 5 mukaisesti noin -20 prosentin ja +30 pro-
sentin väliin mahtuvilla virherajoilla. Alustavan kustannusarvion tarkoituksena on 
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toimia esiselvityksen osana ensimmäisten rahoitustarvearvioiden ja kannattavuus-
laskelmien perustana. Tyypillisesti alustava kustannusarvio tehdään esimerkiksi 
erilaisten ohjelmistojen valmiisiin hintatietoihin perustuen nopealla aikataululla ja 
pienen asiantuntijaryhmän toimesta (Pelin 2011, s. 167). Se voidaan myös tehdä 
aiempaan kokemukseen perustuen, skaalattuja asteikkoja apuna käyttäen tai kapa-
siteettiarvioiden avulla (Kerzner 1984, s. 657). Alustavaan kustannusarvioon voi-
daan laskea mukaan myös kokemusperäisesti muita kustannuksia suurina ja kar-
keina ryhminä (Pelin 2011, s. 167). 
 

 
Kuva  5. Kustannusarvioiden virherajat. (Pelin 2011, s. 168) 
 
Peruskustannusarvio on kuvan 5 mukaisesti tarkkuudeltaan yleensä noin -10 ja +20 
prosentin välisissä virherajoissa. Se laaditaan esisuunnitteluvaiheessa saatujen mää-
rittelyjen ja laskelmien avulla. Peruskustannusarvion tekemisen tukena ovat 
yleensä tehtävä- ja laiteluettelot sekä alustavat tarjouskyselyt. Aiempaan kokemuk-
seen perustuen voidaan peruskustannusarvion pohjana käyttää vastaavien jo toteu-
tettujen projektien kustannustietoja. Tällöin kustannustason muuttuminen projek-
tien välisellä aikavälillä huomioidaan sopivalla kustannusindeksillä. Peruskustan-
nusarvion pohjalta tehdään yleensä projektin lopullinen investointipäätös. (Pelin 
2011, s. 167) 
 
Lopullisen kustannusarvion yleiset virherajat ovat -5 ja +10 prosentin välillä kuten 
kuvassa 5 on kuvattuna. Usein pyritään kuitenkin +/- 3 – 8 prosentin tarkkuuteen. 
Lopullisen kustannusarvion laatijalla on käytössään jo lähes kaikki tarvittavat tiedot 
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projektista. Merkittävimmät urakkasopimukset ja hankinnat on tehty ja projekti on 
edennyt jo pitkälle. Lopullinen kustannusarvio pyrkii hyvin tarkkaan tarkkuuteen 
ja sen pohjana toimivat lähes viimeistellyt suunnitelmat. (Pelin 2011, s. 167) 
 
Perinteisesti kustannusarvioiden epätarkkuus mitataan kustannusylitysten määrän 
mukaan. Kustannusten ylittyminen mitataan prosentteina arvioiduista kustannuk-
sista toteutuneiden kustannusten ja arvioitujen kustannusten välisen erotuksen 
avulla.  Todelliset kustannukset määritellään toteutuneina, laskennallisina raken-
nuskustannuksina, jotka ovat määritettyinä hankkeen valmistumisajankohtana. Ar-
vioidut kustannukset määritellään budjetoitujen rakentamiskustannusten perus-
teella. Ne määritellään rakentamispäätöksentekohetkellä. (Cantarelli et al. 2010, s. 
4) 
 
Erään argumentaation mukaan "liikennealan ennusteiden kilpailukykyinen, poliit-
tisesti varautunut ympäristö on johtanut olettamusten jatkuvaan mukauttamiseen, 
kunnes ne tuottavat ennusteita, jotka tukevat poliittisesti houkuttelevia tuloksia". 
Tässä Arscherin argumentaatiossa yksilöidään kolme pääasiallista virheen aiheut-
tajaa infra-alan kustannusten ennustamisessa:  
 

- Hankkeen laajuuden muutokset 
- Aliarvioidut inflaation muutokset, jotka ovat alhaisempia kuin todellinen 

inflaatio 
- Viivästykset 

 
Ascherin mukaan noin 40-90 prosenttia kokonaiskustannusten ylittymisestä voi-
daan selittää näillä tekijöillä, mutta merkittävä osa kustannusylityksistä jää silti sel-
vittämättä.  (Cantarelli et al. 2010, s. 6) 
 
Kustannusten hallinta sisältää kustannusten valvonnan ja tietojen tallentamisen. 
Tämä toteutetaan analysoimalla tiedot tarvittavien korjaavien toimenpiteiden to-
teuttamiseksi hankkeen kannalta ajoissa. Rakennusvaiheen alkaessa valvonnasta tu-
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lee sopimusosapuolille merkittävä tehtävä, koska urakoitsijan voitto riippuu suu-
relta osin kustannusseuranta- ja valvontajärjestelmien tehokkuudesta. (Elbeltagi et 
al. 2014, s. 56) 
 
2.5 Pareto-jako kustannushallinnassa 
 
Pareto-periaate pohjautuu taloustieteilijä Vilfredo Pareton havaintoon vuodelta 
1906. Sen mukaan 20 prosenttia ihmisistä omisti 80 prosenttia varallisuudesta. Pa-
reto havaitsi, että tämä myöhemmin 80/20- periaatteena tunnetuksi tullut lainalai-
suus pätee moniin eri asioihin. Pareto-periaatteen mukaisesti voidaan monissa ti-
lanteissa todeta kokemusperäisesti, että 20 prosenttia asioista vastaa 80 prosenttia 
asioiden merkityksestä. Eli harvalukuinen joukko tekijöitä on vastuussa huomatta-
vasta vaikutuksesta kokonaisuuteen ja vastaavasti suuri joukko tekijöitä on yhteis-
vaikutukseltaankin melko merkityksetön. (Uusi-Rauva 1990, s. 78) 
 

 
 
Kuva  6. Pareto-periaate. (My Time Management 2017) 
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3 VALTION VÄYLÄHANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOT 
JA SUUNNITTELUPROSESSI 

 
Liikennevirasto on valtion väylävirasto. Sen vastuulla on noin 78 000 kilometriä 
maanteitä, noin 5 900 kilometriä rautateitä ja noin 16 200 kilometriä vesiväyliä. 
Liikenneviraston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. Virastossa oli käynnissä kehittämishankkeita 
yhteensä 4,4 miljardin euron arvosta vuonna 2015. (Liikennevirasto 2017c) 
 
Väylähankkeet kattavat valtiolla hyvin laajan kirjon erilaisia hankkeita. Tähän 
joukkoon sisältyy sekä pieniä ylläpito-, korjaus- ja kunnostushankkeita että suuria 
uudiskohteita ja perusparannushankkeita. Näin erilaisten hankkeiden kustannusar-
vioiden sopiminen samoihin standardoituihin kustannusarvioiden virherajoihin on 
siis optimaalisen tarkkuuden kannata tarkasteltuna melko epätodennäköistä. Pie-
nehkössä "perushankkeessa" kustannusarvion vaihteluväli voi olla jo hankkeen var-
haisessa vaiheessa melko pieni, kun taas kompleksisessa ja suuressa hankkeessa 
vaihteluvälin suuruus saattaa olla käytännössä vielä suunnittelun loppuvaiheissakin 
taulukoituja arvoja suurempi. Esimerkiksi yksinkertaisen "perussillan" kustannus-
arvio mahtuu hyvin pieneen virherajojen vaihteluväliin verrattuna kompleksisen 
tunnelin kustannusarvioihin. (Manninen 2017) 
 
Liikennejärjestelmäkokonaisuus on lähtökohta, jonka mukaan suunnitellaan liiken-
neverkkoon kohdistuvia muutoksia. Liikennejärjestelmäsuunnitelmia on tehty mer-
kittävimmille kaupunkialueille. Niissä tarkastellaan yleensä työssäkäyntialueen lii-
kenneverkon kehittämistä kokonaisuutena yhteistyössä eri käyttäjäosapuolten edus-
tajien kanssa monipuoliseen vaikutustarkasteluun pyrkien. Liikennejärjestelmään 
rakennetaan uusi tie tai rata, kun kehittämällä ja parantamalla olemassa olevaa lii-
kennejärjestelmää ei enää pystytä ratkaisemaan liikennetarvetta ja torjumaan ym-
päristöhaittoja. Suunnittelussa ympäristölainsäädäntö on keskeisenä lähtökohtana 
ja myös esiselvitysvaiheessa selvitetään suunnittelun, hankkeen ja toimenpiteiden 
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ympäristövaikutuksia. Erityisesti suunnittelun keskiössä on ilmastonmuutoksen hil-
litseminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen. Ne asettavat yhä merkit-
tävämpiä reunaehtoja liikennejärjestelmää kehitettäessä. (Tiehallinto 2009, s. 8) 
 
3.1 Väylähankkeiden suunnitteluprosessi 
 
Liikenneväylien suunnittelu on useamman suunnitteluvaiheen prosessi, joka perus-
tuu osittain lakiin. Maanteiden suunnittelu perustuu maantielakiin ja –asetuksiin. 
Vastaavasti rautateiden suunnittelu ratalakiin ja –asetuksiin. Liikenneväylien suun-
nittelu on osa yhteiskuntasuunnittelua ja siksi se vaatii yhteistyötä liikenteen, maan-
käytön ja alueiden suunnittelusta vastaavien osapuolten kesken. Liikenneväylien 
suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi, jossa suunnittelutarkkuus ja päätök-
senteko sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelun kanssa. Tiehankkeiden käyn-
nistämisen perusteena on yleensä tarve ennakoida liikenne- ja tieolosuhteiden ke-
hittymistä sekä seurata sitä. Ratahankkeiden käynnistämisen taustalla on tarve ke-
hittää rataverkkoa ja ylläpitää sen liikennöitävyyttä. (Liikennevirasto 2017a) 

 
Kuva  7. Väylähankkeiden suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. (Liikennevirasto 
2017a) 
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Tie- ja ratahankkeiden suunnittelu etenee vaiheittain neljän eri suunnitteluvaiheen 
läpi kuvan 7 mukaisesti. Mikäli hankkeen vaikutukset ovat oletettavasti vähäisiä, 
voidaan vaiheita ohittaa tai yhdistää. Hankesuunnittelun vaiheet ovat esiselvitykset, 
yleissuunnittelu, suunnittelu ja toteutus. Näiden vaiheiden aikana tuotetaan esisel-
vitys, yleissuunnitelma, tie- tai ratasuunnitelma sekä rakennussuunnitelma. Viiden-
tenä kuvassa on esitetty lisäksi väylän elinkaaren kannalta olennainen huolto- ja 
ylläpitovaihe. Kuvassa 7 on näytetty myös väylähankkeiden vaikutustenarvioinnin 
merkitys jokaisessa suunnitteluvaiheessa sekä vaiheiden väliset hanketta eteenpäin 
vievät päätökset. 
 
3.1.1 Esisuunnittelu 
 
Esisuunnittelu toimii liikennejärjestelmän suunnittelun ja toimenpiteiden tai hank-
keiden välissä välittävänä vaiheena, kuten kuvassa 8 on esitetty. Se voidaan myös 
toteuttaa yleissuunnittelun ensimmäisenä vaiheena. Esisuunnitteluvaiheessa etsi-
tään erilaisia ratkaisutapoja sekä arvioidaan ongelman määrittelyä, vaikutuksia, 
alustavia kustannuksia sekä riski- ja epävarmuustekijöitä. Esiselvityksen luontee-
seen kuuluu yleispiirteisyys ja ongelmakeskeisyys. Tavoitteena on luoda lähtökoh-
tia mahdollisille jatkosuunnitelmille. (Tiehallinto 2009, s. 10–12) 
 

 
Kuva  8. Esisuunnittelun asemoituminen väylähankkeen suunnittelu- ja 
toteutusprosessiin. (Tiehallinto 2009, s. 16) 
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Esisuunnitteluvaiheen alkamisesta ei yleensä tehdä erillistä päätöstä, vaan siitä pää-
tetään esimerkiksi suunnitteluohjelman tai yhteistyökumppaneiden työohjelmista 
päätettäessä. Esisuunnitteluvaiheesta voi karkeasti erottaa yleensä kolme erillistä 
vaihetta. Nämä vaiheet ovat tavoite-, suunnittelu- ja päätösvaihe. Tavoitevaiheessa 
tapahtuu työn organisointi. Suunnittelulle määritellään reunaehdot ja tavoitteet sekä 
tehdään ongelma-analyysi. Suunnitteluvaiheessa tuotetaan esiselvityksen pääasial-
linen sisältö. Tulevan hankkeen vaikutusarvoja ja vaihtoehtoja vertaillaan sekä et-
sitään vaihtoehtoisia ratkaisuita. Esisuunnittelun päätösvaiheeseen kuuluu saatujen 
tulosten raportointi sekä päätös mahdollisista jatkotoimenpiteistä (Tiehallinto 2009, 
s. 16) 
 
3.1.2 Yleissuunnittelu 
 
Väylähankkeen toinen suunnitteluvaihe on yleissuunnittelu. Sen tärkeimpiä osa-
alueita ovat vaikutusten arviointi, eri vaihtoehtojen vertailu, väylän sijainnin mää-
rittäminen sekä sen kytkeytyminen olemassa oleviin ja tuleviin maankäytön ratkai-
suihin. Lisäksi yleissuunnittelu käsittää tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut, 
ympäristövaikutusten arviointia, alustavan kustannusarvion ja vuorovaikutusta 
sekä sidosryhmien että asianosaisten kanssa. Yleissuunnitteluun kuuluvan vuoro-
vaikutuksen tarkoituksena on saavuttaa hankkeelle mahdollisimman laaja yhteis-
kunnallinen ja ympäristöllinen hyväksyntä. Yleissuunnitelma on laadittava siten, 
että sen hankearviointi mahdollistaa eri tiehankkeiden yhdenmukaisen vertailun. 
(Liikennevirasto 2010b, s. 6) 
 
Yleissuunnitelmaa edeltää yleensä aiemmin laadittu esiselvitys. Se toimii yleis-
suunnitelman lähtökohtana. Yleissuunnitelma sisältää lähes samat asiat kuin yleis-
suunnitelmaa seuraava tiesuunnitelma, mutta näiden suunnitelmien tarkkuustaso on 
eri. Yleissuunnitelma on nimensä mukaisesti tiesuunnitelmaa yleispiirteisempi. 
Yleissuunnitelma on tarkkuustasoltaan kuitenkin riittävä teknisten, taloudellisten ja 
ympäristöllisten ratkaisujen toimintakelpoisuuden varmistamiseen. Yleissuunni-
telma on maantielain mukaan laadittava aina, ellei hankkeen vaikutuksia arvioida 
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vähäisiksi tai niitä ei ole vaadittavalla tasolla ratkaistu asemakaavassa. Yleissuun-
nitelman tavoitteena on luoda riittävät perusteet hankkeen hyväksymispäätöksen 
tekemiselle. Hyväksytyn yleissuunnitelman tekoa seuraa tiesuunnitteluvaihe. (Lii-
kennevirasto 2010b, s. 4-6) 
 
3.1.3 Tie- ja ratasuunnittelu 
 
Väylähankkeen suunnitteluprosessin kolmas vaihe on tie- tai ratasuunnitelma. Tie-
suunnitelma tehdään maantielain mukaisen hyväksytyn yleis-, toimenpide- tai alue-
varaussuunnitelman mukaisesti. Mikäli hankkeen vaikutukset ovat arvioitu pie-
niksi, voi lähtökohtana olla myös esi- tai tarveselvitys. Tiesuunnitelma laaditaan 
maantielain vaatimusten mukaisesti ja siksi sen on täytettävä määrätyt reunaehdot. 
Tiesuunnitelma osoittaa tien sijainnin, korkeusaseman ja poikkileikkauksen siten, 
että tie voidaan merkitä maastoon. Tiesuunnitelmasta käyvät ilmi myös havainnol-
lisesti ja selkeästi tien vaikutukset ja haittavaikutuksia vähentävät toimenpiteet. 
(Liikennevirasto 2010a, s. 6) 
 
Ratasuunnitelma tehdään esi- tai tarveselvityksen tai yleissuunnitelman pohjalta 
hankkeen vaikuttavuuden asettaman vaatimuksen mukaisesti. Ratasuunnitteluvai-
hetta ohjaa ratalaki. Ratasuunnitelmassa rautatie ja sen rakenteet esitetään riittävän 
yksityiskohtaisesti, jotta maanomistajat ja muut asianosaiset voivat suunnitelmasta 
nähdä radan sijainnin niin leveys- kuin korkeussuunnassa. Lisäksi radan aiheutta-
mat vaikutukset maisemaan ja alueen liikenneolosuhteisiin on käytävä ilmi rata-
suunnitelmasta. Liitteeksi suunnitelmaan liitetään arvio radan vaikutuksista sekä 
rautatien rakentamisen tai junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamisen vaa-
timat tarvittavat toimenpiteet. (Ratahallintokeskus 2008, s. 6) 
 
Suunnittelun tähänkin vaiheeseen kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus sekä 
asianosaisten että eri sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutuksen merkitys on suuri 
siksi, että tie- ja ratasuunnitelmalle on saatava mahdollisimman laaja yleinen hy-
väksyntä. Suunnitelmaan liitetään aina hankkeen kustannusarvio. Suunnitelman 
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pohjalta laaditaan rakennussuunnitelma ja tarvittaessa urakka-asiakirjat. Kun suun-
nitelma on hyväksytty, voidaan tarvittavat alueet ja oikeudet lunastaa ja rakentami-
nen aloittaa. (Liikennevirasto 2010a, s. 6) 
 

 
 
Kuva  9. Tie- ja ratasuunnitelma vaiheittain. (Mukaillen Ryynänen 2017 ja Liiken-
nevirasto, 2010b) 
 
Tie- ja ratasuunnittelu etenevät vaiheittain kuvan 9 mukaisesti. Suunnittelun aloit-
tamisesta tiedotetaan eri sidosryhmiä ja yleisöä julkisesti esimerkiksi tiedottein ja 
sanomalehti-ilmoituksilla. Sen jälkeen seuraa tie- tai ratasuunnitteluvaiheen tark-
kuuden mukaista suunnittelua ja eri vaihtoehtojen vertailua. Kun tie- tai ratasuun-
nitelma on valmis, järjestetään suunnitelmasta yleisön kuulemistilaisuus. Lisäksi 
tehty suunnitelma on esillä tulevan väylään sijaintikunnassa 30 päivää. Kaikki ha-
lukkaat voivat tehdä suunnitelmasta muistutuksen, jotka kunta toimittaa alueesta 



29 

 
 

vastaavaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). ELY-kes-
kus käsittelee kaikki suunnitemaa koskevat muistutukset. Tarvittaessa tämän käsit-
telyn pohjalta tehdään suunnitelmaan muutokset, ennen tie- ja ratasuunnitelman 
seuraavaa vaihetta eli ELY-keskuksen antamaa hyväksymisesitystä. 
 
Tämän esityksen pohjalta tulee Liikennevirastosta suunnitelman hyväksymispää-
tös, joka on esillä kyseisessä kunnassa 30 päivää. Tänä aikana päätöksestä voi va-
littaa hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen tarvittaessa edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen on kuitenkin hallinto-oi-
keuden luvanvaraista. Liikenneviraston suunnitelman hyväksymispäätöksen jäl-
keen väylän rakentamisen voi aloittaa maatie- tai ratalain nojalla, vaikka mahdolli-
set valitusprosessit olisivat vielä kesken.  
 
3.1.4 Rakennussuunnittelu 
 
Väylähankkeen suunnitteluprosessin neljäs suunnitteluvaihe on rakennussuunni-
telma. Toisin kuin kaksi edeltävää vaihetta, rakennussuunnitelma ei ole lakisäätei-
nen. Rakennussuunnittelulle on kuitenkin määritetty yleiset vaatimukset, jotka 
suunnitelman tulisi täyttää. Rakennussuunnitelman suunnittelun tulisi esimerkiksi 
perustua hankkeen suunnitteluperusteisiin ja voimassa oleviin suunnitteluohjeisiin. 
Suunnitelma on laadittava infra-alan rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukai-
sesti. Lisäksi sen tulee perustua jo aiemmin laadittuun lakisääteiseen tie- tai rata-
suunnitelmaan, eikä se saa merkittävästi poiketa siitä. Suunnitelmaratkaisujen tulisi 
olla yksiselitteisiä sekä taloudellisesti ja ympäristönäkökulmasta hyväksyttäviä. 
Rakennussuunnitelman tekoa seuraa rakentamisvaihe, joten lopullisessa rakennus-
suunnitelmassa ei enää esitetä normaalisti vaihtoehtoisia ratkaisuja. Myös raken-
nussuunnitelmalle on saatava laaja yleinen hyväksyntä. (Liikennevirasto 2013b, s. 
8-9) 
 



30 

 
 

 
Kuva  10. Rakennussuunnitelmavaiheen karkea prosessikaavio. (Mukaillen Liiken-
nevirasto 2013b, s. 9) 
 
Väylähankkeen rakennussuunnitelma tehdään usein rakennussuunnitelman yleisen 
prosessikaavion mukaisessa järjestyksessä kuten kuvassa 10 on esitetty. Rakennus-
suunnitteluun kuuluvia vaiheita ovat lähtötietojen hankinta, varsinainen suunnit-
telu, itselle luovutus, suunnitelman tarkistus ja rakennustyönaikainen suunnittelu. 
Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelija on tiiviissä vuorovaikutuksessa sekä ti-
laajan että urakoitsijan kanssa. Erityisesti vaiheen alkupuolella suunnittelua tukevat 
prosessit, kuten projektin hallinta, vuorovaikutus, kustannusohjaus, riskien hallinta 
ja laadun varmistus, ovat merkittävässä roolissa rakennussuunnittelun etenemisen 
taustalla. (Liikennevirasto 2013b, s. 8-9) 
 
3.2 Kustannussuunnittelun perusteet valtion väylähankkeissa 
 
Kustannushallinta on jatkuvaa ja päämäärätietoista toimintaa, jonka tavoitteena on 
hankkeiden toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kustannusarviot 
ovat merkittävässä roolissa hankkeiden suunnitteluperusteina ja vaikuttavat myös 
hankkeiden sisältöön ja niiden etenemisaikatauluun. Teknillis-taloudellisesti opti-
maalisten suunnitteluratkaisuiden saavuttamisen edellytyksenä on kustannustietous 
suunnitteluratkaisuiden ja niiden vaihtoehtojen kustannuksista. Kustannushallinnan 
tavoitteena on tuottaa teknillis-taloudellinen suunnitelma, joka on toteuttamiskel-
poinen ja jonka ratkaisulle voidaan arvioida kustannusarvio. Kustannushallinnalla 
pyritään kustannusohjatun suunnittelun toteuttamiseen.  (Liikennevirasto 2013, s. 
9-10) 
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Kuhunkin suunnitteluvaiheeseen sopivat kustannushallinnan menettelytavat vali-
taan kustannushallinnan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Mitä lähem-
mäksi suunnittelussa tullaan hankkeen toteutusvaihetta, sitä säädellymmäksi muut-
tuvat kustannushallinnan menettelytavat. Kuvassa 11 on nähtävissä kustannusar-
vion muotoutuminen vaiheittain suunnittelun aikana. Suunnittelun alkuvaiheessa 
laaditaan kustannustavoite, usein hankeosalaskennan perusteella. Kustannustavoite 
määritellään riittävällä tarkkuudella, koska se ohjaa hankkeen suunnittelua. (Lii-
kennevirasto 2013, s. 9) 
 

 
Kuva  11. Kustannusarvion muotoutuminen ja tarkentuminen vaiheittain 
suunnittelun aikana. (Liikennevirasto 2013a, s. 10) 
 
Hankkeen aikana kustannusarviota päivitetään suunnittelun edetessä vaiheesta toi-
seen. Alussa määritellään hankkeen sisältö pääpiirteittäin. Tämä sisältää yleensä 
ainakin kuvauksen hankkeen lähtökohdista, tavoitteista, tavoitelaajuudesta sekä 
laatutasosta. Kustannussuunnittelu toimii kaikissa suunnitteluvaiheissa karkeasti 
samalla, kuvassa 11 esitetyllä, tavalla. Suunnitteluvaiheen alussa luodaan kustan-
nustavoite, josta poikkeaminen vaatii perustellun päätöksen. Kustannustavoitteen 
tarkoituksena on ohjata hankkeen suunnittelua. Suunnittelun tullessa vaiheeseen, 
jossa vertaillaan mahdollisia vaihtoehtoja, luodaan eri vaihtoehdoille omat kustan-
nusarviot. Koska väylähankkeet ovat usein pitkäkestoisia tai laajoja, on kustannus-
arvioluonnoksen päivittäminen säännöllisesti usein tarpeen. Lopuksi suunnitelman 
viimeistelyvaiheessa kootaan hankkeen kyseisen suunnitteluvaiheen kustannusar-
vio. Kustannusarviota on päivitettävä aina tarvittaessa, esimerkiksi hankkeen laa-
juuden tai sisällön muuttuessa. (Liikennevirasto 2013, s. 10) 
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Kustannusarvion laadun takaamiseksi kustannuslaskennassa käytetyt menetelmät 
ja tehdyt olettamukset ovat yhtä tärkeää tietoa kuin saadut lopputulokset. Esimer-
kiksi laskennan kattavuus, tarkkuus, käytetyt kertoimet ja indeksit sekä hanketeh-
tävät perusteineen ovat dokumentoitavia asioita. (Liikennevirasto 2013, s. 13) 
 
3.3 Kustannusarvio väylähankkeen eri vaiheissa 
 
Esisuunnitteluvaiheessa kustannusarvio tehdään hyvin yleispiirteisten lähtötietojen 
perusteella. Tällä kustannusennusteella on siitä huolimatta jatkon kannalta merkit-
tävä asema, sillä esiselvitys toimii perusteena hankkeen toteutuskelpoisuutta ja toi-
saalta myös asemaa toimenpideohjelmissa arvioitaessa. Esisuunnitteluvaiheessa 
luodun kustannusarvion merkittävä muuttuminen myöhemmissä vaiheissa voi joh-
taa esimerkiksi toimenpiteiden hallitsemattomaan karsimiseen ja välillisesti vaikut-
taa myös hankkeen tavoitevaikutusten saavuttamiseen. (Tiehallinto 2009, s. 24) 
 
Esisuunnitteluvaiheessa tehtävään kustannusarvioon sisällytetään myös esimer-
kiksi hoidon ja ylläpidon kustannuksia. Tavoitteena on luoda karkea, kokonaisuu-
den kattava elinkaarikustannusten kokonaiskuva ja arvioida sen olennaisia osakus-
tannuksia. Hyötykustannussuhdetta (H/K) ei yleensä vielä esisuunnitteluvaiheessa 
voida laskea riittämättömien lähdetietojen vuoksi. Vaihtoehtojen eroja eri kustan-
nustekijöiden suhteen on kuitenkin pystyttävä arvioimaan jo tässä vaiheessa, esi-
merkiksi vertailemalla kustannustehokkuutta eri vaikutustavoitteiden suhteen. Tä-
hän kustannusarvioon on myös sisällytettävä epävarmuustekijöiden ja riskien arvi-
ointia. Esimerkiksi esisuunnitteluvaiheen yleispiirteisyydestä johtuvat puutteelliset 
lähtötiedot aiheuttavat usein kustannusriskejä ensimmäisessä kustannusarviossa. 
(Tiehallinto 2009, s. 24) 
 
Kustannusarvion perusteena käytettävien yksikkö- ja rakennusosahintojen tarkas-
telussa myös hankkeeseen vaikuttavat olosuhteet, esimerkiksi maaperä, on huomi-
oitava. Toisinaan esiselvityksen kustannusarvoissa voidaan käyttää hyväksi sovel-
lettua hankeosalaskentaa yleistetyillä yksikkökustannuksilla. Myös suunnittelijan 
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mahdollista vahvaa kokemusperäistä tietoa voidaan käyttää tarvittaessa apuna kus-
tannusarvoin laatimisessa. Kokenut suunnittelija voi kokemukseensa perustuen 
nostaa esimerkiksi kustannusarvion 1,5-kertaiseksi väylähankkeen sijainnista joh-
tuen, kunhan muutos perustellaan avoimesti. Esisuunnitteluvaiheen kustannusar-
vion tavoitteena on tuoda hankkeen suunnitteluun suuruusluokkatietoa hankkeen 
tulevista kustannuksista. On olennaista saada selville se suuruusluokka, jolla hanke 
vaikutuksiin ja ongelmiin nähden on kannattavaa toteuttaa. (Tiehallinto 2009, s. 25) 
 
Väylähankkeen yleissuunnitteluvaiheessa laaditaan alustava kustannusarvio. Tä-
män kustannusarvion vertailupohjana käytetään mahdollisen esisuunnitteluvaiheen 
aikana tehtyä kustannusarviota. Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvoilla on mer-
kittävä painoarvo hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja aikataulua arvioitaessa. 
Yleissuunnitelmaraportti sisältää kustannusarvion yhteenvedon, kustannusjako-
kohteet sekä riskivaraukset. Suunnitteluaineiston liitteenä löytyvät myös yksityis-
kohtaiset kustannuslaskelmat. Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvoin tavoitteena 
on, että hankkeen laajuuden säilyessä yleissuunnitteluvaiheen mukaisena, hank-
keen jatkosuunnitteluvaiheissa ei enää pitäisi syntyä yllättäviä kustannusmuutoksia. 
(Liikennevirasto 2010b, s. 20-21) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa laadittava alustava kustannusarvio tulee siksi laatia riit-
tävän tarkalla ja realistisella tasolla. Tämä on edellytyksenä, jotta esimerkiksi vaih-
toehtojen vertailua voidaan luotettavasti tehdä. Viimeistään tässä vaiheessa myös 
mahdollisten kustannusriskien tunnistaminen on tärkeää. Kustannuslaskennassa 
käytettävissä yksikköhinnoissa huomioidaan hankkeen sijainninmukaiset olosuh-
teet ja kohteen luonne. Kustannusten arviointi tapahtuu yleissuunnitteluvaiheessa 
lähinnä hankeosalaskennan avulla. Mikäli hanke sisältää merkittävästi kustannuk-
siin vaikuttavia yksittäisiä eriä, voidaan niiden laskemisessa käyttää rakennus-
osalaskentaa. Alustava kustannusarvio sidotaan laadintahetken maarakennuskus-
tannusindeksiin (MAKU) (Liikennevirasto 2010b, s. 20). Maarakennuskustannus-
indeksillä kuvataan niiden kustannusten muutoksia, jotka tulevat maarakennusalan 
yrittäjälle panosten käyttämisestä ja ostamisesta (Tilastokeskus 2017).  
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Tie- ja ratasuunnitteluvaiheen kustannusarvio tehdään edellisen suunnitteluvaiheen 
kustannusarviota hyödyntäen. Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvio päivitetään 
ja näin saatua tarkistettua kustannusarviota verrataan annettuun kustannuskehityk-
seen. Jos hankkeen laajuus tai kustannustaso on muuttunut edellisen suunnittelu-
vaiheen jälkeen, on kustannusarvion päivittäminen ja tarkistaminen erityisen tär-
keää. Suunnittelun lähtökohtana käytetään hankeosalaskennalla tehtyä kustannus-
arviota, jota tässä suunnitteluvaiheessa päivitetään rakennusosalaskennalla sitä mu-
kaa kun rakennusosamäärät ovat saatavilla. Tie- ja ratasuunnitelman lopullinen kus-
tannusarvio on yleensä rakennusosalaskennalla tehty. Tiedossa olevat riskitekijät ja 
puuttuvat erät on dokumentoitu kustannusarvioon ja hinnoiteltu. Lisäksi tämäkin 
kustannusarvio sidotaan laadintahetken MAKU-indeksiin. (Liikennevirasto 2010a, 
s. 8-9) 
 
Tie- ja ratasuunnitteluvaiheen kustannusarvion tavoitteena on hankkeen toteutta-
miskustannusten riittävän tarkka arviointi ja ohjaus. Pyrkimyksenä on realistinen ja 
kattava kustannusarvio, jonka lopulliset toteuttamiskustannukset eivät ylittäisi an-
nettua kustannuskehystä. Kustannusarvion jatkuva seuraaminen ja päivittäminen 
ovat avainasemassa, jotta mahdollisiin kustannusylityksiin osataan reagoida 
ajoissa. Erityisen tärkeää kustannusarvion päivittäminen on silloin, jos hankkeen 
laajuudessa tapahtuu muutoksia. Kustannukset on arvioitava sellaisella tarkkuu-
della, että arvioiden pohjalta voidaan tehdä vaihtoehtoisten ratkaisujen valintaa. 
(Liikennevirasto 2010a, s. 8) 
 
Kustannusohjaus on merkittävässä roolissa rakennussuunnitteluvaiheen aikana. 
Sen avulla pyritään varmistamaan, että tehtävät ratkaisut pysyvät tie- tai ratasuun-
nitelman kustannusarviossa. Tie- tai ratasuunnitelman kustannusarvio ohjaa raken-
nussuunnitteluvaiheen kustannussuunnittelua. Rakennussuunnittelun aikana kus-
tannusten muodostumista seurataan aktiivisesti ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kus-
tannusvaikutuksia vertaillaan suunnittelun aikana. Valtion väylähankkeissa kustan-
nusarviot laaditaan Fore-ohjelmiston avulla. Rakennussuunnitteluvaiheessa Fore-
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rakennusosalaskennan yksikköhinnat tarkennetaan ja hyväksytetään tilaajalla ja lo-
pullinen kustannusarvio tallennetaan Fore-tietokantaan. (Liikennevirasto 2013b, s. 
19) 
 
3.4 Lähtötietojen merkitys kustannusarvion tarkkuuden muodostumisessa 
 
Suurin osa väylähankkeen kustannuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa tehtä-
vien päätösten mukaan. Lisäksi jo aivan hankkeen alkuvaiheessa kiinnitetään mer-
kittävä osa kustannuksista hankkeen toteuttamispäätöstä tehtäessä. Siksi hankkeen 
lähtötiedoilla on olennainen merkitys hankkeen kustannussuunnittelun onnistumi-
sen kannalta. Koska väylähankkeen lähtötiedot ovat merkittävässä roolissa, on hyvä 
erottaa toisistaan lähtötiedoissa ne asiat, joihin voidaan vaikuttaa ja ne joihin ei 
voida. Kustannushallintaan vaikuttavat lähtötiedot voidaan jakaa karkeasti neljään 
ryhmään ominaisuuksiensa mukaan luokiteltuina kuvan 12 mukaisesti. Nämä omi-
naisuudet ovat taloudellinen vaikutus, hankkeen eri vaiheiden varmuustaso eli muu-
tosherkkyys, lähtötiedon merkitys hankkeen eri vaiheissa eli aikatekijä ja neljäntenä 
lähtötiedon merkitys hankkeen eri osapuolille. (Manninen 2009, s. 70) 
 

 
Kuva  12. Infrahankkeen lähtötietojen peruselementit kustannushallinnan näkökul-
masta. (Manninen 2009, s. 70) 
 
Yllä esitetyssä kuvassa 12 vaikutuksella tarkoitetaan lähtötiedon aiheuttamaa talou-
dellista vaikutusta hankkeelle. Esimerkiksi väylähankkeissa pohjaolosuhteet ovat 
hyvä esimerkki lähtötiedosta, joilla on taloudellista vaikutusta. Muutosherkkyy-
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dellä eli lähtötiedon varmuustasolla tarkoitetaan lähtötiedon pysyvyyttä. Jos lähtö-
tiedon voidaan olettaa muuttuvan tai tarkentuvan merkittävästi, on lähtötieto muu-
tosherkkyydeltään suuri. Esimerkiksi väylähankkeen pohjaolosuhteet ovat muutos-
herkkä lähtötieto hankkeessa, jos hankkeen laajuuteen nähden pohjatutkimusten 
määrä on vähäinen. (Manninen 2009, s. 71) 
 
Lähtötiedon merkitys hankkeen kannalta on muuttuva tekijä. Hankkeen edetessä 
lähtötieto voi muuttaa olennaisesti merkitystään. Esimerkiksi pohjaolosuhdetiedot 
ovat huomattavasti merkittävämpiä hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 
kuin ylläpitovaiheessa. Lähtötiedon merkitys voi olla myös erilainen hankkeen eri 
osapuolten tarkastelemana. Esimerkiksi poliittinen päätös voi olla merkitykseltään 
erilainen lähtötieto hankkeen tilaajan ja toteuttajan näkökulmista. Lähtötietojen 
muutosherkkyys on yleinen syy väylähankkeiden kustannusarvioiden vaihteluiden 
taustalla. Epävarmoja lähtötietoja hallitsemalla voisi kustannusarvioiden tarkkuutta 
parantaa ja vaihtelua pienentää. Arvioimalla vaikutuksia ja muutosherkkyyttä sekä 
niiden pohjalta tehtävän kustannusarvion vaihteluvälin määrittämistä voitaisiin hal-
lita epävarmoja lähtötietoja kustannushallintaa edesauttavalla tavalla. (Manninen 
2009, s. 71) 
 
Ari-Pekka Manninen on tehnyt väitöskirjan aiheenaan ”Väylähankkeen esisuunnit-
teluvaiheen kustannushallinta”. Manninen on tutkimuksessaan päätynyt kuudesta 
päävaiheesta koostuvaan epävarmojen lähtötietojen hallintamenetelmään.  
  
Epävarmojen lähtötietojen hallintamenetelmän kuusi eri vaihetta ovat: 
 

1. Kustannuslaskelman laatiminen standardihintoihin perustuen sekä väylän 
perushankeosien muodostaminen. 

2. Hankkeeseen ja sen osiin vaikuttavien lähtötietojen tunnistaminen. 
3. Muutosherkkyyden analysointi tunnistettujen lähtötietojen osalta taloudel-

lisesta näkökulmasta. 
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4. Kustannusarvion vaihteluvälin määrittäminen. Eli epävarmojen lähtötieto-
jen vaikutuksia analysoimalla pyritään määrittämään hankkeen kustannus-
arviolle ylä- ja alaraja. 

5. Saadun kustannusarvion vaihteluvälin kaventaminen sekä päätös sen vaih-
teluvälin hyväksymisestä. Esimerkiksi suunnitteluratkaisuja muuttamalla ja 
lähtötietoja tarkentamalla voidaan pyrkiä pienentämään vaihteluväliä.  

6. Lähtötietohallinnan päivittäminen osana hankeohjelmaa. Myös analysoitu-
jen vaihtoehtojen dokumentoiminen on tärkeä osa viimeistä kohtaa. 

(Manninen 2009, s. 72-73) 
 
Epävarmojen lähtötietojen hallitseminen auttaa vähentämään hankkeeseen kohdis-
tuvia riskejä ja siten edesauttaa merkittävästi myös hankkeen kustannusarvioiden 
tarkkuuden parantumista.  
 
3.5 Riskien hallinta väylien kustannussuunnittelussa 
 
Riskit ovat merkittävä kustannusarvioiden vaihteluvälejä kasvattava tekijä. Riskien 
arviointi ja tunnistaminen ovat olennaisia tekijöitä puhuttaessa väylähankkeen kus-
tannussuunnittelusta ja kustannushallinnasta.  Hankkeen riskiarvio on arvio, jonka 
kustannusjohtamisesta vastaava taho tarvitsee kartoittaakseen hankkeen tilan tarvit-
tavien lähtötietojen, niiden selvennysten ja suunnittelumateriaalien suhteen. Onko 
hankkeen riskien kartoitus oikealla tasolla suhteessa käynnissä olevaan suunnitte-
luvaiheeseen? Projektia tarkastellaan suhteessa arvioinnin tarkkuuden vaatimuk-
seen. Hankkeen riskien arviointi antaa myös tietoja mahdollisista epävarmuusalu-
eista ja -tekijöistä. (Statens vegvesen 2011, s. 52-54) 
 
Hankkeen alkuvaiheissa on hyväksyttävää tehdä riskiarvio melko karkealta poh-
jalta. Tavoitteena on näyttää ja osoittaa puutteita ja epävarmuustekijöitä hank-
keessa. Riskiarvioita voi myös toisinaan käyttää suuntaviivoina vaihtoehtovertai-
lussa, jotta saataisiin alustava kuva vaihtoehtojen välisistä suhteellisista kustannus-
eroista. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa asetetaan yhä tiukemmat vaatimukset 
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hankeen riskiarvioille, sillä hanketta halutaan pyrkiä viemään yhä riskittömämpään 
suuntaan. (Statens vegvesen 2011, s. 52-54) 
 
Investoinnit infrastruktuuriin sisältävät aina myös nimenomaan infrahankkeille tyy-
pillisiä riskejä. Nämä riskit vaikeuttavat optimaalisten kustannusarvioiden teke-
mistä, sillä kullakin riskillä on selvä vaikutus kustannuksiin. Näistä riskeistä voi-
daan erottaa seuraavat riskityypit: 
 

 Poliittiset riskit, esimerkiksi hallituksen liikennepolitiikan tai -määräysten 
muutokset. 

 Rahoitusriskit, esimerkiksi korkotason ja valuuttakurssien vaihtelut sekä 
epävarmat inflaatio-odotukset. 

 Rakennusriskit, esimerkiksi viivästykset sekä odottamattomat ja korkeam-
mat tai alhaisemmat kustannukset. 

 Operatiiviset riskit, esimerkiksi onnettomuuksien ja ilkivallan aiheuttamat 
vahingot. 

 Kaupalliset riskit, esimerkiksi virheet kustannusarvioissa tai väärät arviot 
liikennemääristä. 

(Nijkamp ja Ubbels 1998, s. 4) 
 
Väylähankkeiden alkuvaiheessa tapahtuva kustannusarvioiden riskien tunnistami-
nen ja minimointi on Liikennevirastossa tunnistettu tavaksi parantaa sekä kokonais-
tuottavuutta että -taloudellisuutta. Tästä näkökulmasta Liikennevirasto teetätti 
Reima Siparin (2015) diplomityön "Kustannusriskien hallinnan kehittäminen julki-
sissa väylähankkeissa". Osana kyseisen diplomityön tuloksia syntyi taulukko 1, 
"Kustannusriskien tunnistustaulukko".   
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Taulukko 1. Kustannusriskien tunnistustaulukko. (Sipari 2015, s. 79) 
KUSTANNUSRISKI HALLINTAKEINOT 
Tekniset kustannusriskit 
Pohjaolosuhteet Epävarmuuden vähentäminen/poistaminen lisätutkimuksilla.  

Pienen epävarmuuden hyväksyminen ja riskin toteutumiseen va-
rautuminen. 

Rakennekerrosten paksuudet Pienen riskin hyväksyminen ja lisävarausten käyttäminen muta- ja 
hiekkarakenteisiin. 
Ennen rakennussuunnittelua suunnittelu ”varman päälle”. 

Pilaantuneiden maiden mää-
rien arviointi ja käsittely 

Määrien epävarmuuden vähentäminen/poistaminen lisätutkimuk-
silla. 
Käsittelyä varten selvitettävä loppusijoituspaikka. 

Kallioleikkaukset Epävarmuuden vähentäminen/poistaminen lisätutkimuksilla. 
Meluntorjunta Yhteistyö kaupunkien ja kuntien kanssa. 

Kustannusvelvoitteista sopiminen tarkasti. 
Pohjavesialueiden suojaus ELY-keskusten ympäristövastuualueen lausunto mahdollisimman 

varhaisessa suunnitteluvaiheessa. 
Historiallisesti merkittävät 
alueet 

Museoviraston lausunto haettava jo suunnittelun aikana. 
Eläinlajien suojelu Asian vaikutus hankkeeseen selvitettävä suunnittelun aikana. 
Työmaan tulvavaara Töiden aikataulutuksessa voidaan suunnittelun aikana varautua, 

jos mahdollista. Talvisin vedenkorkeuden kannalta pienin riski. 
Järjestelmät, liikennevalot ja 
telematiikka 

Rakennussuunnitelmassa suunniteltava loppuun asti ja varattava 
riittävä rahoitus. 

Johto- ja laitesiirrot Kohteiden omistajille ilmoitus siirtämistarpeesta riittävän aikaisin. 
Siltojen perustusten geotek-
niikka 

Epävarmuuden vähentäminen/poistaminen lisätutkimuksilla. 
Vanhojen siltojen peruskor-
jaus 

Vaihtoehtovertailut uuden sillan rakentamiseen.  
Epävarmuuden hyväksyminen ja riskin toteutumiseen varautumi-
nen. 

Rautatien ylittävien siltojen 
rakentaminen 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheiden asiantuntemus on varmistettava. 
Rautateiden alikulkujen ra-
kentaminen 

Suunnittelu- ja toteutusvaiheiden asiantuntemus on varmistettava. 
Tunnelirakenteet Riittävät tutkimukset. Suunnitelmien liikkumavaran käyttö lin-

jauksessa. 
Tunnelijärjestelmät Joustavuus ja varautuminen vaatimusten muuttumiseen. Asiantun-

temus. 
Hankeprosessiin liittyvät kustannusriskit 
Suunnitelmavaiheen puuttu-
misesta johtuvat lähtötieto-
puutteet 

Lisävaraus kustannusarvioon. 

Suunnitelmavaiheen puuttu-
misesta johtuvat laajuusmuu-
tokset 

Lisävaraus kustannusarvioon. 

Kaupungin katusuunnitelmien 
hallinnollisen käsittelyn myö-
hästyminen 

Jos hankkeeseen liittyy kaupungin katuja, molempien tilaajien 
suunnitelmien käsittelyn tulisi olla samanaikaista. 

Kilpailuttaminen keskeneräi-
sistä suunnitelmista 

Suunnittelulle on varattava riittävästi aikaa. 
Lisä- tai muutostöistä riitau-
tuminen urakoitsijan kanssa 

Avoin viestintä hankkeen riskeistä toteutusta valmisteltaessa voi 
ehkäistä myöhemmän riitautumisen. 

Tiedonsiirto toimijoiden vaih-
tuessa. Erityisesti hiljainen 
tieto. 

Kustannusriskien ja kustannushallinnan dokumentointi. 
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Taulukko on tehty virastossa toteutukseen edenneitä hankkeita tarkastelemalla ja 
sen tavoitteena on pyrkiä parantamaan hankkeiden kustannusriskien hallintaa Lii-
kennevirastossa. Tunnistustaulukon käytöllä pyritään varmistamaan se, ettei olen-
naisia kustannusarvioon vaikuttavia riskejä jäisi hankkeissa tunnistamatta. Kustan-
nusriskit on jaettu taulukossa kahteen eri osaan, teknisiin ja hankeprosessiin liitty-
viin riskeihin. Taulukkoa voidaan käyttää missä tahansa suunnittelun vaiheessa. 
Taulukon käytössä olennaista on miettiä kunkin riskin kohdalla, onko se relevantti 
kyseisessä hankkeessa, mitä toimenpiteitä näistä riskeistä mahdollisesti aiheutuu ja 
miten näitä riskejä hankkeessa hallitaan. Taulukossa on ehdotettu mahdollisia kei-
noja riskien hallintaan, mutta hallintakeinot voivat olla muitakin. (Sipari 2015, s. 
77) 
 
3.6 FORE valtion väylähankkeen kustannussuunnittelussa 
 
Liikenneviraston ja ELY-keskusten (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) 
hankkeissa kustannusarvioiden laatimiseen käytetään Fore-ohjelmistoa. Liikenne-
virasto ja Rapal Oy ovat tehneet myös ELY-keskusten hankkeet kattavan sopimuk-
sen Fore-ohjelmiston käytöstä valtion väylähankkeiden kustannushallinnassa. (Lii-
kennevirasto 2013a, s. 16). 
 
Tässä työssä on käytetty oletuksena olettamusta siitä, että Fore-ohjelmistolla laske-
tut kustannusarviot ja niissä käytetyt yksikköhinnat sekä työvaiheiden hinnoittelut 
on tehty oikein ja riittävän kattavasti. Käytännössä Fore-ohjelmistolla laskettavien 
kustannusarvioiden lopulliseen tarkkuuteen vaikuttavat myös standardisoimattomat 
tekijät, kuten esimerkiksi suunnittelijan kokemus ja vallitsevat olosuhteet. Tämän 
työn kannalta ei ole kuitenkaan katsottu olennaiseksi ottaa tarkemmin kantaa ohjel-
miston suorittamaan tekniseen kustannusten laskentaan. 
 
Kuvassa 11 on kuvattuna Fore-ohjelmiston käyttö väylähankkeiden suunnittelun-
prosessin eri vaiheissa. Kuvasta voi todeta Foren käytön koskettavan hankkeiden 
kaikkien merkittävien eri toimijoiden tehtäväkenttää. Myös tiedonsiirto eri vaihei-
den ja toimijoiden välillä on runsasta.  
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Kuva 13. Foren käyttö väylähankkeen suunnittelun eri vaiheissa eri toimijoiden 
kesken. (Liikennevirasto 2011, s. 12) 
 
Fore koostuu neljästä, kuvassa 11 näkyvästä, kustannuslaskentaan käytettävästä 
osasta: 

- Hola eli hankeosalaskennan työkalu on tarkoitettu hankkeen alustavan kus-
tannusarvion laskemiseen alkuvaiheessa. Holan avulla voidaan myös mää-
ritellä hankkeen tavoitteelle karkea hinta.  

- Rola eli rakennusosalaskennan työkalu toimii yksityiskohtaisen kustannus-
laskennan välineenä. Rolalla laskettuja kustannusarvioita voidaan käyttää 
vaihtoehtovertailuun ja ratkaisuiden hinnoitteluun.  

- Scopen avulla voidaan tehdä alkuvaiheessa olevalle hankkeelle hankeoh-
jelma. Scopen avulla pyritään konkretisoimaan alkavaa hanketta. 

- Arena on laskemien yhteenvetoja, seurantaa ja vertailua varten luotu työ-
kalu.   

(Rapal OY 2015) 
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Liikenneviraston hankesuunnitteluprosesseissa Scope ja Arena eivät ole aktiivi-
sessa käytössä.  
 
Koska hankesuunnitteluprosessi on esisuunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen 
aina vuosien mittainen, sidotaan kustannusarvio MAKU-indeksiin (Rapal OY 
2015).  
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4 TIETOMALLINNUS 
 
Tietomallinnus on tekniikka, joka sisältää geometristen tietojen lisäksi mahdolli-
suuden hallita suuria rakennushankkeita koko niiden elinkaaren ajan. Sillä simuloi-
daan rakennuksen rakennetta virtuaaliympäristössä. Tietomalli auttaa suunnitteli-
joita tekemään hankkeen kannalta ratkaisevia päätöksiä mahdollistamalla työn yk-
sityiskohtien visualisoinnin missä tahansa suunnittelun vaiheessa. Tietomallinta-
mista voidaan käyttää kaikissa eri suunnitteluvaiheissa kustannussuunnitteluun, 
määrälaskentaan sekä yhdistelemään ja koordinoimaan hankkeen eri komponent-
teja ja rakentamisen aikataulutusta. (Elbeltagi et al. 2014, s. 56-57) 
 
Tietomalli on siis infrakohteen tai rakennuksen ja sen rakennusprosessin tietojen 
kokonaisuus kolmiulotteisessa digitaalisessa muodossa ominaisuustietoineen. Tie-
tomalli käsittää koko tuotteen elinkaaren. Sen tarkoituksena on koota yhteen kaikki 
projektissa tarvittava tieto muotoon, jossa tiedon hyödyntäminen olisi mahdollisim-
man helppoa. Kukin yksittäinen tieto tallennetaan malliin vain kerran, jonka jälkeen 
sen on koko elinkaaren ajan käytettävissä aina suunnittelu- ja toteutusketjusta yllä-
pitoon saakka (Suomen Rakennusinsinöörienliitto RIL 2017). Tietomallista puhut-
taessa viitataan usein yleisesti tietomallintamiseen tai talonrakennusalan tietomal-
lintamiseen. Tähän viittaa myös joskus suomenkielisissä teksteissä käytettävä ly-
henne BIM (Building Information Model). Inframallintamisesta puhuttaessa tarkoi-
tetaan rakennetun infrastruktuurin mallintamista. Tästä lyhenteenä käytetään termiä 
infraBIM. (Building SMART Finland 2017)  
 
Suuressa mittakaavassa teknologian kehityskaaren voi yleistäen yksinkertaistaa 
kolmeen eri kehitysvaiheeseen.  Ensin kehittyy ns. rautapuoli. Tietomallinnuksesta 
puhuttaessa se tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea tietokoneiden kapasiteettiä ja 
muistin riittävyyttä. Toinen vaihe on niin kutsutun ”bittipuolen” kehittyminen. Eli 
ohjelmistojen rakentaminen ja niiden toiminta. Kolmannessa vaiheessa lähtee ke-
hittymään syntyneelle tuotteelle palvelukerros. Inframallintamisen osalta tässä on 
kehitytty vähitellen. Palvelurakenteesta voi jo todeta löytyvän ymmärrystä. Seuraa-
vaksi pitäisi kehittää inframallintamisen yhteisöllisyyttä. (Manninen 2017) 
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Tietotekniikan kehityksen myötä rakennushankkeiden kilpailukyvyn, kustannuste-
hokkuuden ja tarkkuuden arvioidaan parantuvan huomattavasti erityisesti, jos näitä 
toimintoja voidaan tukea suunnittelutulosten perusteella, käyttäen automaattisesti 
rakennustietojen mallinnusta. Viimeisen vuosikymmenen aikana tietomallinnustek-
niikka on ollut yksi lupaavimmista ratkaisuista rakennusten ja niiden suunnittelun 
tulosten tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Kohde- ja kolmiulotteisen luonteensa 
ansiosta tietomallipohjaiset suunnittelutulokset tuottavat rakennusvaiheen tietoa 
älykkäästi, mikä on välttämätöntä myös automaattisen kustannusarvion laatimisen 
kannalta. (Zhiliang ja Zhe 2014, s.358-359) 
 
4.1 Tietomallinnuksen perusteet 
 
Tietomallinnuksen potentiaali suunnittelu- ja rakentamisprosessien tehostamiseksi 
tulevaisuudessa on suuri. Tiedon tuottaminen ja kuvaaminen tietomallin avulla 
mahdollistaa esimerkiksi tiedon tulkitsemisen määrälaskentaohjelmistojen, työn-
maan mittaus- ja koneohjauslaitteiden sekä infran hallintarekisteiden avulla (Lii-
kennevirasto 2016, s. 9). Tietomallinnus sisältää paljon potentiaalia suunnittelun, 
rakentamisen ja ylläpidon prosessien kehittämiseksi perinteiseen toimintatapaan 
verrattuna. Tietomallinnus esimerkiksi mahdollistaa erilaisten simulaatioiden teke-
misen jo hankkeen varhaisissa vaiheissa. Tietomallin etuna perinteiseen dokument-
tipohjaiseen toimintatapaan nähden on myös se, että hankkeen tiedot eivät ole ha-
jallaan eri piirustuksissa ja raporteissa vaan kaikki ovat saatavilla samassa mallissa 
(Suomen Rakennusinsinöörienliitto RIL 2017). Mallintamiseen liittyvän yhteistyön 
tavoitteena onkin luoda teknillis-taloudellisesti paras mahdollinen suunnittelurat-
kaisu (Liikennevirasto 2016, s. 10). 
 
Rakennushankkeissa puutteellisen tiedonsiirron on todettu olevan suurin yksittäi-
nen syy hävikin (ajan, materiaalien, resurssien, laadun ja muiden vastaavien) syn-
tymiseen. Tietomallintamisen yksi tavoite on parantaa hankkeen sisäistä tiedonkul-
kua aina suunnitellusta ylläpitoon saakka. Optimaalisessa tilanteessa tietomallin 
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avulla voisi hallinnoida rakennelman elinkaarta suunnittelusta toteutukseen, ylläpi-
toon ja jopa purkamiseen saakka (Liikennevirasto 2017).  
 
Tietomallinnus on tietoa sisältävän kolmiulotteisen mallin lisäksi myös tiedonhal-
lintaa ja tuotetun tiedon tehokasta ja kattavaa hyödyntämistä läpi koko projektin. 
Mallipohjaisessa suunnittelussa suunnittelu tehdään hankkeen alusta saakka malli-
pohjaista aineistoa tuottavassa suunnittelujärjestelmässä. Suunniteltua mallia ja sen 
eri tietoja voidaan katsella ja visualisoida 3D-mallin lisäksi erilaisissa näkymissä 
esimerkiksi karttanäkymänä tai leikkauksina. Myös perinteiset piirustukset voidaan 
tuottaa suoraan tietomallista. Tulevaisuudessa ainakin osa nykyään käytettävistä 
suunnitelmadokumenteista voidaan korvata tietomallin avulla. (Liikennevirasto 
2016, s. 10). 
 
Kyky automatisoida määrien laskentaprosessi on kustannuslaskennan kannalta yksi 
merkittävimmistä tietomallintamisen tuottamista eduista. Siksi määrien automaat-
tisen ennustamisen voidaankin katsoa olevan yksi hyödyllisimmistä tehtävistä, 
jotka voidaan automatisoida tietomallin käytön avulla.  Tietomallipohjaisen määrä-
ennustuksen oletetaan tarjoavan perinteiseen suunnitteluun verrattuna yksinkertai-
semman, mutta yksityiskohtaisemman ja tarkemman työkalun hankkeen kustannus-
arvioiden tekemiseen. Tämän myös odotetaan vähentävän kustannusarvion laatimi-
seen tarvittavaa aikaa ja kuluja. (Plebankiewicz et al. 2015, s. 405) 
 
4.2 Tietomallinnus infrahankkeissa 
 
Tietomallinnuspohjaisten suunnitteluohjelmistojen käyttö on yleistynyt infra-alalla 
viime vuosina. Kiinnostus tietomallien käyttämistä kohtaan on lisännyt myös alan 
eri toimijoiden yhteistyössä eteenpäin viemä kehitystyö (Liikennevirasto 2016, s. 
9). BuildingSMART Finland (bSF) on yhteistyöfoorumi suomalaisille infra- ja kiin-
teistöalan omistajille ja palveluiden tuottajille. Sen tarkoituksena on tukea alan toi-
mijoita tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa ja jakaa tietoa tietomallinta-
misesta. BSF on osa kansainvälistä buildingSMART International organisaatiota. 
(Building SMART Finland 2017) 
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Vuosina 2015-2016 Rakennustietosäätiön erityispäätoimikunta buildingSMART 
Finland julkaisi Yleiset inframallivaatimukset (YIV). Tarve näille vaatimukselle oli 
syntynyt suurimpien infratilaajien tavoitteesta siirtyä suunnittelussa tietomallinta-
misen käyttöön. Mallintamisen sujuvan käytön takaamiseksi tilaajilla ja palvelun 
tarjoajilla on hyvä olla sama näkemys siitä mitä ja miten mallinnetaan hankkeen 
missäkin vaiheessa. (Building SMART Finland 2015) 
 
Tietomallintamisen vahvuuksina hankesuunnittelussa ovat monipuolisuus ja tule-
vaisuuden mahdollisuudet. Inframallintamisen tueksi on muotoiltu kuvassa 13 esi-
tetty tukeva kolmikanta bSF:n toimesta. Sen tavoitteena on sujuvoittaa ja standar-
disoida inframallintamista (Tourunen 2017). 

 
Kuva  14. YIV mallinnusohjeiden, infraBIM-nimikkeistön ja inframodel-formaatin 
luoma kolmikanta. (Building SMART Finland 2015) 
 
Yleiset inframallinnusohjeet kertovat mitä ja miten mallinnetaan. Näitä ohjeita nou-
dattamalla kaikki toimijat alalla toimivat samalla tavalla. InfraBIM-nimikkeistö 
varmistaa, että kaikki puhuvat samaa kieltä. Nimikkeistön kehittäminen ja standar-
doiminen ovat jatkuvasti työn alla. Yhteinen Inframodel-formaatti mahdollistaa tie-
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donsiirron eri ohjelmien välillä. Avoin tiedonsiirtoformaatti myös muodostaa to-
dennäköisesti kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä, kun kilpailu on mahdollista 
kaikille alan toimijoille. (Tourunen 2017) 
 
Tietomallien aineisto tuotetaan avoimen, standardoidun tiedonsiirtoformaatin 
avulla. Avoimen ja standardoidun tiedonsiirtoformaatin sekä infra-alan standar-
doidun tietomallintamisen nimikkeistön kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajan-
kohtainen aihe. Infra-alalla käytössä oleva avoin tiedonsiirtoformaatti on inframo-
del. Se perustuu kansainväliseen LandXML-standardiin. Lyhenne IFC, Industry 
Foundation Classes, on vastaava talonrakennuspuolella käytetty formaatti. Tätä for-
maattia käytetään myös siltojen ja muiden taitorakenteiden mallintamisessa ja siksi 
lyhenne on esillä usein myös infra-alan tietomallintamisesta puhuttaessa. (Liiken-
nevirasto 2016, s. 8-10) 
 
Tieto- ja inframallintamisessa on muutamia teknisesti merkittäviä tekijöitä, jotka 
erottavat ne toisistaan. Talopuolen tietomallintamisessa kappaleet eli esimerkiksi 
seinät mallinnetaan kokonaisina objekteina, kun taas inframallintamisessa seinä 
mallinnetaan kahtena erillisenä pintana. Tästä johtuen talopuolen mallinnetuille ob-
jekteille muodostuu automaattisesti tilavuus, kun infrapuolella saadaan automaatti-
sesti vain pinta-aloja. Toisinaan inframallintamisessa käytetään pintojen sijasta 
myös vain viivoja mallintamiseen. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 
Toisena erottavana tekijänä talo- ja infrapuolen tietomallintamisessa on käytettävä 
koordinaatisto. Talopuolella tietomalli luodaan lokaaliin koordinaatistoon. Infra-
mallintamisessa sen sijaan käytetään globaalia koordinaatistoa. Tälle tekniselle 
erolle on helposti ymmärrettävä käytännönläheinen syy. Eron ymmärtää esimer-
kiksi vertaamalla talon lokaalia eli hyvin paikallista sijaintia teiden yleismaailmal-
liseen sijaintiin. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 
Kolmantena eroavaisuutena ovat mittayksiköt. Talonrakennuksessa käytössä oleva 
mittayksikkö on millimetri, infrapuolella vastaavasti metri. Myös perinteisesti käy-
tetty tiedostomuoto on ollut eri talo- ja inframallintamisessa. Talonrakentamisessa 
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tietomallit tehdään IFC-tiedostomuotoa käyttämällä lähes aina. Infrarakentamisessa 
on käytössä inframodel-tiedostomuoto. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 
2017) 
 
4.3 Yhdistelmämalli ja muut tietomallin eri versiot 
 
Mallipohjaisen suunnittelun ansioista suunnitelman reaaliaikaista tilannetta voi-
daan esitellä aiempaa huomattavasti helpommin. Mallista on mahdollista luoda eri-
laisia versioita eri tilanteita ja vuorovaikutusryhmiä varten. Mallipohjaista suunni-
telmaa kutsutaan suunnitelmamalliksi. Sillä tarkoitetaan suunnittelijoiden suun-
nitteluratkaisut kattavaa infrajärjestelmän tai –rakenteen mallia. Toiminnan, tuot-
teiden ja palveluiden suunnittelua varten tarvittavista lähtötiedoista kootaan lähtö-
tietomalli. Se sisältää yleensä myös aiempien vaiheiden suunnitelma-aineiston. 
Nykytilamalli kuvaa kohteen nykytilaa juuri nyt, ilman suunniteltua aineistoa. Ny-
kytilamalli sisältyy lähtötietomalliin ja näyttää varsinaisen suunniteltavan kohteen 
lisäksi myös muut suunnitteluun vaikuttavat asiat, kuten olemassa olevat rakennuk-
set ja rakenteet sekä lähellä sijaitsevat suojeltavat kohteet. Osamalli sen sijaan si-
sältää ainoastaan suunniteltua tietoa. Se on tekniikkalajikohtainen suunnitelmamalli 
ja elää yleensä läpi koko hankkeen elinkaaren yksityiskohtien lisääntyessä hank-
keen edistymisen mukana. (Liikennevirasto 2016, s. 6-8 ja s. 10) 
 
Esittelymallin tarkoituksena on muun muassa toimia päätöksenteon ja vuorovai-
kutuksen tukena. Esittelymalli on hyvin visuaalinen malli sisältäen esimerkiksi va-
loa, varjoja ja rakennepintojen tekstuureja. Esittelymalli luodaan eri tekniikkalajien 
suunnitelmamallien ja lähtötietojen avulla. Työkoneissa tarvittava koneohjaus-
malli muokataan toteutusvaiheen suunnitelmamallista. Se mahdollistaa työkoneau-
tomaation hyödyntämisen. Koneohjausmalli muodostetaan esimerkiksi geomet-
rialinjoista ja pistemäisistä aineistoista sekä verkostomalleista (Liikennevirasto 
2016, s. 6-7). Rakennusala on hyötynyt suuresti koneohjausmallista hankkeiden ra-
kennusvaiheessa, koska työ voidaan tehdä sen avulla entistä tarkemmin ja nopeam-
min. Tämä mahdollistaa ennen välttämättömien työvaiheiden vähentymistä ja no-
peuttaa työn edistymistä. (Tourunen 2017) 
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Toteumamalli kuvaa valmiin infrajärjestelmän sellaisena, kun se on toteutettu. To-
teutusmallilla voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Joko suunnittelumalleista muo-
kattuja koneohjausmalleja työkoneille tai toteutuksen näkökulman kattavaa tieto-
mallia esimerkiksi rakentamisen tehtävistä ja käytettävistä resursseista. Kunnossa-
pitomalli, tai joskus ylläpitomalli, on tulevaisuuden paikkaan sidottu tietomalli, 
jonka avulla voidaan helpottaa valmiin infrajärjestelmän tai –rakenteen kunnossa-
pitoa. (Liikennevirasto 2016, s. 7-8) 
 
Yhdistelmämalli on eri osamalleista koostettava tietomalli. Sen avulla voidaan 
analysoida eri mallien yhteensopivuuksia. Infra-alalla yhdistelmämallit luodaan 
usein maastomallin, maaperämallin, eri tekniikkalajien suunnitelmamallien ja van-
hojen rakenteiden mallien yhteensovituksilla. Yhdistelmämalleja voidaan käyttää 
esimerkiksi suunnittelussa vuorovaikutuksen apuvälineenä sekä eri tekniikkalajien 
yhteensovituksen tukena. (Liikennevirasto 2016, s. 8) 
 
Hankkeen kaikkien tekniikka-alueiden tietomallit kootaan yhdistelmämalliin tieto-
jen tarkastelua ja kokonaisuuden hallintaa varten. Tietomallin ja yhdistelmämallin 
eroja voi verrata kansanomaisesti tekstinkäsittelyohjelmalla luotuun doc. -tiedoston 
ja pdf-tiedoston eroihin. Microsoftin tekstinkäsittelyohjelmalla luotua tiedostoa voi 
muokata ainoastaan doc-muodossa Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Tiedostoa voi-
daan kuitenkin katsella ohjelmistotyypistä riippumatta, jos se muutetaan pdf-muo-
toon. Muokkaaminen ei ole silloin kuitenkaan mahdollista. Yhdistelmämallissa toi-
minta-ajatus on sama kuin pdf-tiedostoissa. Sen avulla eri toimijat voivat sovittaa 
yhteen erilaisilla suunnitteluohjelmilla suunnittelemiaan tietomalleja. Muokkaa-
mista varten tiedot täytyy kuitenkin siirtää takaisin kunkin omaan suunnitteluohjel-
mistoon aivan kuten doc-tiedostotkin. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 
2017) 
 
Nykyään yritys X ei siis voi vielä ottaa yhdistelmämallista yrityksen Y sinne laitta-
maa tietoa ja jatkaa näin saadun tiedon päälle suunnittelua ja muokkaamista. Tällä 
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hetkellä suunnittelun jatkaminen ja tiedon lisääminen onnistuvat ainoastaan alku-
peräisen suunnittelijan alkuperäisiä tiedostoja käyttämällä ja muokkaamalla. Alku-
peräisten tiedostojen käyttöönotto vaatii niiden pyytämistä erikseen ne luoneelta 
yritykseltä. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 
4.4 Inframallintamisen eri vaiheet hankeprosessissa 
 
Tietomallinnuksen tavoitteena on olla osana hanketta koko sen elinkaaren ajan. Ku-
ten kaikissa hankkeissa, myös mallinnuspohjaisissa hankkeissa organisointiin vai-
kuttavat projektin suunnitteluvaihe, laajuus ja sisältö. Suurissa projekteissa ohjauk-
sen merkitys korostuu, kun taas pienissä hankkeissa roolit usein sulautuvat yhteen.  
(WSP Finland Oy / Niskanen 2015, s. 6-7) 
 

 
Kuva  15. Inframallintamisen tehtävät. (WSP Finland Oy / Niskanen 2015, s. 6) 
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Kuvassa 14 on esitelty tietomallipohjaisissa hankkeissa yleisesti esiintyvät tehtävät. 
Niiden laajuus ja merkittävyys vaihtelevat hankkeen koon ja vaiheen mukaan, 
mutta yleisesti voidaan ajatella kaikkien tietomallipohjaisten hankkeiden sisältävän 
ainakin seuraavat vaiheet: 
 

- Ohjaus ja koordinointi ovat hankkeen ensimmäisiä tehtäviä. Tässä vai-
heessa muun muassa aikataulutetaan hankkeen varsinaiseen suunnitteluun 
liittyvä valvonta ja tietomallinnus sekä käydään läpi kaikkien osapuolten 
kanssa yleisten mallinnusohjeiden mukainen ohjeistus.  

 
- Toinen vaihe sisältää lähtötietojen hankinnan ja mallintamisen. Hankitut 

lähtötiedot luetteloidaan lähtötietoluetteloon YIV:n ohjeiden mukaisesti. 
Halutut kohteet mallinnetaan esimerkiksi 2D-tiedoista ja niihin voidaan liit-
tää ominaisuustietoja.  

 
- Suunnittelu ja rakentaminen ovat tärkeitä tehtäviä hankkeessa. Jos suunnit-

telu tehdään mallintamalla, myös rakentamisessa voidaan hyödyntää infra-
malleja.  

 
- Eri tekniikkalajien yhteensovitus tapahtuu sovittamalla eri suunnittelumallit 

yhteen esimerkiksi yhdistelmämallin avulla. Yhdistelmämallin kokoamista 
varten on sovittava yhteiset säännöt ja niitä on seurattava ja tarkastettava 
halutun lopputuotoksen aikaansaamiseksi.  

 
- Vuorovaikutus ja yhteistyö tehostavat mallien hyödyntämistä. Ne paranta-

vat syntyvää lopputulosta, sillä parhaasta mahdollista lopputuloksesta hyö-
tyvät yleensä kaikkien sidosryhmät.  

 
- Laadunvalvonta perustuu palveluntuottajan tekemään kirjalliseen itselle 

luovutukseen. Tietomallin laadukkuus riippuu aineistojen yhteensopivuu-
desta, kattavuudesta ja teknisestä paremmuudesta. 

(WSP Finland Oy / Niskanen 2015, s. 6-7) 
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4.5 Infrahankkeen eri vaiheet tietomallipohjaisessa ja perinteisessä hank-
keessa 

 
Infrahankkeen kesto voi olla jopa vuosia. Tietomallintaminen voidaan ottaa mu-
kaan osaksi hanketta missä vaiheessa tahansa. Jotta tietomallintamisen täysi poten-
tiaali päästäisiin hyödyntämään olisi kuitenkin optimaalista, että suunnittelu tapah-
tuisi tietomallipohjaisena hankkeen alusta saakka vaiheesta toiseen. Tällöin mallia 
voidaan täydentää tiedon karttuessa. Lähtötiedoista koottu malli täydennetään jo-
kaisen hankevaiheen alussa ajantasaiseksi. Mallipohjaisen hankkeen suurimmat 
hyödyt saavutetaan silloin, jos tiedon säilymistä eheänä kokonaisuutena tuetaan läpi 
kaikkien vaiheiden teknologisin ratkaisuin. (WSP Finland Oy / Niskanen 2015, s. 
4-5) 

 
Kuva  16. Perinteinen ja tietomallipohjainen infrahanke vaiheittain. (WSP Finland 
Oy /  Niskanen 2015, s. 4) 
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Kuvassa 15 on esitetty infrahankkeen eri vaiheet kytkettyinä vasemmassa palkissa 
perinteisen suunnittelu- ja urakkamallin lopputuotteisiin hankkeen kussakin eri vai-
heessa. Oikeassa palkissa on esitetty vastaava yhteys tietomallipohjaisen projektin 
kohdalla. Kuvan avulla onkin helppo vertailla perinteisen suunnittelun ja mallipoh-
jaisen suunnittelun infrahankkeisiin muodostamia eroja. 
 
Tietomallinnusta päästään hyödyntämään eri tavoin hankkeen suunnitteluprosessin 
eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa tietomallipohjaisen hankkeen keskeinen malli 
on yhdistelmämalli, jonka avulla pyritään tukemaan ratkaisuiden toteutettavuuden 
varmistamista. Suunnitelman hyväksyttämistä varten usein koostettava esittely-
malli on yhdistelmämallia huomattavasti teknisesti yksinkertaisempi malli sisältäen 
ainoastaan näkyvät pinnat ja rakenteet.  Esittelymallilla pyritään visualisoimaan 
suunnitelma selkeästi ja ymmärrettävästi sekä hankkeen ydintekijöitä, että eri si-
dostyhmiä varten. (WSP Finland Oy / Niskanen 2015, s. 4-5) 
 
4.6 Esimerkki tietomallintamisen ja kustannusarvioinnin yhdistämisestä 
 
Viime vuosina maailmalla on kehitetty useita tietomallipohjaisia kustannusarvioin-
tiohjelmistoja kustannusarvioinnin tehokkuuden parantamiseksi. Eri ohjelmisto-
tyyppien yhdistelmät ovat olleet kuitenkin usein hyvin ainutlaatuisia ja huonosti 
yleiseen käyttöön sovellettavissa.  (Plebankiewicz et al. 2015, s. 406) 
 
Tietomallien käyttäminen kustannusarvioiden tekemisessä on vielä alkuvaihees-
saan. Vaikka asia ei ole maailmanlaajuisesti suoraan kopioitavissa maasta toiseen 
esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen, käytäntöjen sekä viranomaismääräysten ja la-
kien takia, on kuitenkin maailmalta syytä hakea toimintamalleja ja ideoita tietomal-
lintamisen ja kustannusarvioinnin yhteen sovittamisessa.  
 
Puolassa on tutkittu ensimmäistä puolaista tietomallipohjaista kustannusarviome-
netelmää, jonka toteutuksesta voi saada ajatuksia ja ideoita myös muihin maihin. 
Tässä Plebankiewiczin artikkelissa on verrattu perinteisen ja tietomallipohjaisen 
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kustannusarvion laatimisen eroja hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tä-
hän tutkimukseen tämä puolainen-prosessi on otettu mukaan esimerkiksi ja malliksi 
tietomallipohjaisen hankkeen kustannusarvion laatimisesta.  
 
Perinteinen lähestymistapa kustannusarvion ja aikataulun määrittämiseen puolalai-
sissa hankkeissa on esitetty kuvassa 16 ja tietomallipohjainen lähestymistapa on 
esitetty kaavamaisesti kuvassa 17. Prosessi on melko samankaltainen myös suoma-
laisissa hankkeissa. 
 

 
Kuva  17. Perinteinen ja tietomallipohjainen infrahanke vaiheittain. (Plebankiewicz 
et al. 2015, s. 407) 
 
Kuvassa 16 esitetty prosessi on vertailupohjana kuvassa 17 esitetylle 
tietomallipohjaiselle prosessille.  
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Kuva  18. Projektin kustannusarvio osana tietomallipohjaista suunnitteluhanketta. 
(Plebankiewicz et al. 2015, s. 407) 
 
Kuvassa 17 esitetyssä tietomallipohjaisessa hankkeessa tilaajan ensimmäinen teh-
tävä on valmistella rakennelman 3D-malli ja kerätä yhteen paikkaan kaikki olen-
naiset ja tärkeät tiedot. Näin ne ovat kaikkien saatavilla hankkeen jokaisessa vai-
heessa. Seuraavaksi pyritään havaitsemaan mahdolliset virheet eri toimijoiden te-
kemissä piirustuksissa risteävien elementtien osalta. Tämä tehdään usein esimer-
kiksi ilmaisella Tekla BIM Sight-ohjelmalla. Myös tietomallin sisältämien tietojen 
korjaaminen ja järjestelmällinen täydentäminen ovat tarpeen. Tietojen keräämiseen 
tähtäävä vaihe päättyy rakennetta, tietomallia, ohjeita ja kustannusarvioita koske-
vien tietojen keräämiseen. (Plebankiewicz et al. 2015, s. 406) 
 
Toisessa vaiheessa määrät siirretään kustannuslaskentaohjelmaan suoraan mallista 
avoimessa IFC-muodossa. Myös lisätietoa voidaan tässä vaiheessa lisätä, mikäli se 
on perusteltua kustannusarvioinnin kannalta.  
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Koska tietomallit ovat objektipohjaisia parametritietoineen, on usein helpompi ke-
rätä määrät suoraan 3D-mallista. Tällaiset laskelmat ovat manuaalisiin laskuihin 
verrattuina tarkempia ja niissä on vähemmän virheitä. Tähän vaiheeseen sisältyviä 
työvaiheita ovat mittausyksiköiden käyttöönotto tarvittaviin kohteisiin, määrätie-
don hakeminen tietomallista sekä niiden siirtäminen kustannuslaskentaohjelmis-
toon. (Plebankiewicz et al. 2015, s. 407) 
 
Kun määrälaskenta on suoritettu ja mallissa olevat kohteet on tunnistettu (joko mal-
likirjastoista hakemalla tai erikseen lisäämällä), todellinen kustannusarviointi voi 
alkaa. Kaikki kohteet hinnoitellaan automaattisesti yksikköhintoja laskettaessa. 
Kaikkien tuotteiden kustannukset lasketaan siis automaattisesti "lennossa" ennalta 
hyväksyttyjen tai laskettujen hintojen perusteella. Lista arvioiduista kohteista luo-
daan automaattisesti kustannuslaskentasovelluksen tietueiksi. Tämän ansiosta lista 
on nopeasti valmis arvostettavaksi. (Plebankiewicz et al. 2015, s. 408) 
 
Puolalaisessa toimintamallissa nopea makro-tason kustannusarviointi on mahdol-
lista tehdä hankkeen missä tahansa vaiheessa, eikä se edellytä suunnittelijalta lain-
kaan kustannusten tuntemusta. Makrotason kustannusarvion laskenta voidaan tie-
tomallissa automatisoida tuottamalla kustannusarvio siten, että lasketaan yhteen tie-
tomallikirjastoista käytettyjen kohteiden hinnat. Jotta varmistettaisiin tietomallikir-
jaston kohteiden ja hintojen yhteen sovitettavuus, on sovellettava luokittelujärjes-
telmää (OmniClass, 2006). (Plebankiewicz et al. 2015, s. 408) 
 
Tullessaan mukaan hankkeeseen urakoitsija suorittaa alustavan tarkistuksen mallin 
sisältämistä tiedoista, päivittää lasketut määrät ja tekee yksityiskohtaiset laskelmat 
tarjouksen laatimiseksi. Puolassa mikro-tason kustannusarvoin laatiminen eli yksi-
tyiskohtainen laskenta perustuu luettelointijärjestelmään, joka sisältää yksikköhin-
noittelun sekä tuotantotekijöiden hinnat. Näin saadaan kullekin elementille yksik-
köhinta. Kaikki tämän tyyppiset elementit hinnoitellaan automaattisesti laskennal-
lisesta yksikköhinnasta ja IFC-muodossa ladatusta laskujen summasta. (Plebankie-
wicz et al. 2015, s. 409) 
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5 TIETOMALLINNUKSEN VAIKUTUS VÄYLÄHANKKEI-
DEN SUUNNITTELUUN  

 
Tietomallintaminen on pinnalla oleva aihe tänä päivänä rakentamisen kaikilla eri 
sektoreilla. Infra-ala ei muodosta tässä poikkeusta. Tietomallintamisen termejä ja 
tekniikkaa on pyöritelty suunnittelun eri aloilla jo toistakymmentä vuotta. Silti voi 
perustellusti sanoa erityisesti inframallintamisen ottavan oikeastaan vasta ensi as-
keleitaan, ainakin käytännön sovelluksista ja suunnittelusta puhuttaessa.  
 
Asiantuntijahaastattelujen mukaan infra-alalla mallintaminen on aktiivisen tutki-
muksen ja kehittämisen kohde. Se on jo mukana jokapäiväisissä suunnittelu- ja ra-
kennustöissä, mutta toisaalta vielä melko keskeneräinen ja kehittyvä toimintatapa. 
Se on ajattelumalli, suunnittelutyökalu, tulevaisuuden mahdollisuus, visualisoinnin 
työväline, modernisoitu versio kynästä ja paperista ja lisäksi paljon ajatuksia ja kes-
kustelua herättävä aihe. 
 
Inframallinnus on osana myös Liikenneviraston arkea jo nyt. Mutta sen suurin po-
tentiaali ja mahdollisuudet ovat vielä todennäköisesti suurelta osin hyödyntämättä. 
Varsinkin tietomallinnuksen ja kustannussuunnittelun yhteensovittaminen on vasta 
alkuvaiheessa. Tietomalli ei ole vain 3D-malli suunniteltavasti kohteesta, vaan se 
on älykäs, tietoa sisältävä suunnittelutapa. Sen luomat tulevaisuuden mahdollisuu-
det ja näkymät ovat ainakin alan toimijoiden villeimmissä visioissa lähes rajatto-
mat. 
 
Tätä tutkimusta varten haastateltiin 14 eri infra-alan asiantuntijaa teemahaastatte-
luin. Haastattelujen aihepiiri oli määritelty ja niitä ohjaamassa käytettiin suuntaa 
antavaa kysymysrunkoa (Liite 1). Haastatteluissa annettiin kuitenkin kunkin haas-
tateltavan henkilökohtaisten vahvuusalueiden ja kiinnostuksen kohteiden painottaa 
haastattelun kulkua määritellyn aihepiirin sisällä. Tämän tutkimuksen empiriaosuu-
dessa esiintyvät mielipiteet ja näkemykset ovat näiden asiantuntijoiden haastatte-
luissa esiinnousseita. Niistä on koostettu mahdollisimman kattava ja monipuolinen 
näkemys infra-alan ja tietomallintamisen kehittymisestä tulevaisuudessa.  
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5.1 Case Pisararata 
 
Viime vuosien aikana inframallintamisen kehittyminen on ollut nopeaa ja se on py-
ritty ottamaan mukaan Liikenneviraston hankkeisiin yhä aktiivisemmin. Yksi 
hanke, jonka avulla tieto- ja inframallintamista on viety eteenpäin ja jalkautettu uu-
sia toimintoja hankkeisiin on Helsingin keskustan alle suunniteltu pisaranmuotoi-
nen kaupunkiratalenkki lähijunille. Rata tunnetaan Pisararatana. Pisararadan on tar-
koitus alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa pisaran mallinen lenkki Töölön, Helsin-
gin keskustan ja Hakaniemen alta takaisin Pasilaan. Radan suunnitteluvaihe päättyi 
keväällä 2017, mutta radan rakentamispäätöstä ei ole tehty. (Liikennevirasto 2017c) 
 

 
Kuva  13. Pisararata pähkinänkuoressa. (Liikennevirasto 2017c) 
 
Pisararadan suunnittelussa tietomallintaminen on ollut vahvasti mukana. Liikenne-
viraston mukaan Pisarahankkeessa mallintaminen on tarkoittanut ennen kaikkea 
"suunnittelussa syntyvän tiedon systemaattista hyödyntämistä yhdessä sovittujen 
pelisääntöjen mukaisesti". Pisararatahankkeessa tietomallintamista on käytetty läpi 
koko suunnittelun (Liikennevirasto 2017c). Pisarahankkeessa pyrittiin tuottamaan 
kustannussuunnittelun kannalta tärkeää määrätietoa aiempaa automaattisemmin 
suoraan tietomallista kustannussuunnittelun pohjaksi. Hankkeessa myös tavoiteltiin 
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aktiivista tiedonjakoa vähentyneistä tai lisääntyneistä määrätiedoista. (Lindberg 
2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 

 
Kuva  20. Ote Pisararadan tietomallista. (Liikennevirasto 2017c) 
 
Osana hanketta toteutettiin myös tapaustutkimusmenetelmällä "CO2-päästö- ja 
kustannusohjausmallipohjaisesti, Case Pisararata"-pilottitutkimus (Liikennevirasto 
2015b). Tässä Liikenneviraston pilottihankkeessa tavoiteltiin mahdollisuutta ko-
keilla tulevaisuuden mallipohjaista vaikutusten arviointia. Lisäksi haluttiin pilo-
toida nykyteknologian luomia mahdollisuutta aikataulu- ja kustannustietojen yhdis-
tämiseen tietomalliin sekä erilaisia simulaatioita näiden suhteen. Hankkeessa myös 
laskennallinen päästötieto yhdistettiin määrälaskennan avulla osaksi tietomallia. Pi-
lottihankkeessa tuotettiin hankkeen etenemisestä sekä kustannusten kertymisestä 
visuaalinen esitys. (Liikennevirasto 2015a) 
 
Pilottiosuudeksi valittiin Helsingin keskustan ja Hakaniemen asemien välinen rata-
osuus. Pilottihankkeessa käytetty aineisto kerättiin ja tuotettiin keväällä 2015. Siksi 
se kuvaa suunnittelun tilaa kyseisellä ajan hetkellä. Tavoitteena oli kehittää suun-
nittelun päätöksentekoa ja vuorovaikutusta mallipohjalaisessa suunnittelussa. Pilot-
tihankkeessa kustannus-, aikataulu- ja CO2- päästötiedot yhdistettiin yhdeksi yhdis-
telmämalliksi. Laskelman lähtötietoina käytettiin suunnitelmasta laskettuja määrä-
tietoja. Päästölaskennassa huomioitiin ainoastaan hankkeen rakentamisvaiheessa 
vapautuvat CO2-päästöt. Pilottihankkeessa kustannukset ja CO2-päästötiedot esitet-
tiin yhdistelmämallissa tarkoituksenmukaisin painotuksin suhteutettuna aikaan. 
(Liikennevirasto 2015b) 



60 

 
 

Tuloksena todettiin, että pilottihankkeen päästöistä noin 95-prosenttia muodostuu 
rakentamisessa käytettävistä päämateriaaleista, eli teräksestä ja betonista, sekä eri-
laisten työkoneiden käytöstä ja kuorma-autokuljetuksista.  Valittu yhdistelmämalli 
mahdollisti myös päästöjen suhteuttamisen investoinnin kustannuksiin. Pilottihank-
keessa CO2-päästöjä muodostui 0,28 kgCO2/€. Päätöksenteon tukena oleva lisäin-
formaatio tuo väylähankkeissa yleensä lisäarvoa päätöksentekijöille. Kustannus-, 
aikataulu- ja CO2-tietojen esittäminen tietomallissa ovat tätä tärkeää informaatiota. 
Näiden lisätietojen ansiosta esimerkiksi vaihtoehtojen vertailu ja ympäristövaiku-
tusten arvioiminen saavat lisää tukea ja yksinkertaistuvat. (Liikennevirasto 2015b) 
 
5.2 Tietomallintamisen vaikutus suunnitteluprosessiin ja sen resursseihin 
 
Hankesuunnittelun tulevaisuudessa on näkyvillä muutoksia tietomallinnuksen mer-
kityksen kasvaessa infra-alalla. Erilaiset alan digitalisointia edistävät hankkeet ovat 
käynnistyneet.  Myös Fore-ohjelmistoa kehitetään toimimaan paremmin osana tie-
tomallipohjaista suunnittelua. Erityispaino on tiedonsiirrolla ja avoimien rajapinto-
jen mahdollistamisella ja hyödyntämisellä.  
 
Tietomallintamisen hyvin tunnettuja ja infra-alallakin käyttöönotettuja sovellus-
muotoja ovat koneohjaus ja –automaatio. Niiden myötä on työmailla saatu tehos-
tettua ja tarkennettua esimerkiksi kaivuutöiden laatua ja tarkkuutta. Kaivinkoneisiin 
on ohjelmoitavissa automaattiset laskennat esimerkiksi kaivannon syvyydelle ja 
muille mitoille. Koneessa olevien antureiden avulla kone seuraa kaivannon etene-
mistä ja osaa lopettaa juuri oikeaan aikaan. Tarkkuus onkin koneohjauksen myötä 
parantunut ja inhimillisten virheiden määrä vähentynyt.  
 
Sen sijaan tietomallintamisen hyödyntäminen projektinhallinnassa on rakennus-
alalla vielä kehityskaarensa alkuvaiheessa. Asiantuntijanäkemyksen mukaan oike-
astaan koko rakennusalan digitalisaatio on useilta osin jäänyt hieman kesken. Tähän 
näkemykseen yhtyivät asiantuntijahaastateltavista erityisesti ne henkilöt, joilla oli 
tutkimustaustaa tietomallintamiseen liittyvästä aihepiiristä viimeisten kymmenen 
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vuoden ajalta. Tietomallintamista infra-alalla on käsitelty aktiivisesti jo toistakym-
mentä vuotta teoriassa, mutta käytännön toimet ovat ottaneet vasta aivan viime ai-
koina merkittäviä ensiaskeleitaan. 
 
Yleistäen voidaan ajatella tietomallintamisen nopeuttavan suunnittelua perinteiseen 
suunnitteluun verrattuna. Aluksi suunnittelukustannukset nousivat 5-15 prosenttia 
tietomallipohjaisesti suunniteltaessa, mutta nykyään ne ovat vähitellen alkaneet las-
kea (Hörkkö 2017). Norjan tiehallinto on tutkinut tietomallintamisen ja perinteisen 
suunnittelun välisiä kustannuseroja kuvassa 20 esitettyjen hankkeiden avulla ver-
tailemalla eri tekniikoilla suunniteltuja hankkeita keskenään. Tutkimuksessa ver-
rattiin hankkeissa tarvittavien muutostarpeiden määrää alkuperäisen sopimuksen 
mukaiseen määrään prosentteina sopimuksen alkuperäisarvosta. Tutkimuksessa to-
dettiin hankkeiden aikana tapahtuvien muutostarpeiden määrän vähentyvän merkit-
tävästi silloin, kun hankkeiden suunnittelussa käytettiin perinteisen suunnittelun si-
jaan tietomallipohjaista suunnittelua.  
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Kuva  21. Tietomallinnuksen vähentämät muutostarpeet rakennustyömailla. 
(Hörkkö 2017, alkuperäinen lähde Norjan tiehallinto yhteistyössä Vianova:n kanssa 
2013) 
 
Tämän muutostarpeiden vähentymisen voi katsoa tuoneen hankkeisiin varmoja 
kustannussäästöjä. Saatujen säästöjen tarkka vertailu on kuitenkin hankalaa siitä 
syystä, että kuinka verrata aikaan saatuja säästöjä alkuperäiseen budjettiin, kun 
säästöt ovat syntyneet virheitä ja muutostarpeita välttämällä? Säästöt on siis aikaan-
saatu asioista, jotka eivät koskaan tapahtuneet.  
 
Näkemykset alalla tietomallintamisen suunnitteluprosessiin tuomista hyödyistä ja-
kautuvat kuitenkin vielä melko voimakkaasti. Erään asiantuntijanäkökulman mu-
kaan tietomallintaminen nähdään mahdollisuutena tehostaa tulevaisuudessa perin-
teistä suunnitteluprosessia. Se ei kuitenkaan todennäköisesti merkittävästi muuta 
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suunnitteluprosessia, sillä laki määrittelee yleissuunnitelma- sekä tie- ja ratasuun-
nitelmavaiheet. Siksi moni asiantuntija uskoo suunnitteluprosessin olevan tulevai-
suudessakin neljässä eri vaiheessa. On kuitenkin mahdollista, että tietomallintami-
nen muuttaa joitain käytäntöjä ja vaiheita prosessin sisällä.  
 
Tietomallinnus ei tuota myöskään pienemmällä työmäärällä aiempaa enempää tu-
loksia. Tällä hetkellä mallintaminen on suunnittelun näkökulmasta vielä erittäin 
työlästä. Mikään järjestelmä ei suunnittele yhä lisääntyvä tietomäärä automaatti-
sesti tietomalliin, vaan tiedon syöttäminen on tehtävä edelleen käsityönä.  Suunnit-
telijan näkökulmasta tiedon lisääntyminen on hyvä asia, mutta järjestelmän olisi 
syytä olla nykyistä automaattisempi. Tilanteen kuitenkin voidaan olettaa parantu-
van ohjelmistojen kehittyessä. Suunnittelijan näkökulmasta tietomallintaminen ei 
varsinaisesti kehitä tai helpota hankkeen kustannushallintaa. Se ei sinänsä sisällä 
mitään uutta tietoa vaan on ainoastaan uusi tapa toimia. Periaatteessa kaikki mal-
lissa olevat tiedot ovat olleet jo tähänkin asti suunnitteluprosessissa käytettävissä, 
sillä kaikkia tietomallipohjaisen kustannusarvion laatimiseen avulla tarvittavia tie-
toja on tarvittu siihen myös perinteissä suunnittelussa. (Matintupa 2017) 
 
Samasta näkökulmasta katsottuna mallintaminen on vielä ennen kaikkea kolmiulot-
teista suunnittelua. Yhdistelmämalleilla voisi kuitenkin korvata tulevaisuudessa 
niitä aineistoja, mitä nykyään esitetään vielä 2D-tulosteina. Hankkeen alun suun-
nitteluvaiheissa visualisointimallia voisi käyttää myös päätöksenteon tukena. Visu-
aalinen malli on taiteviiva-aineistoon verrattuna erittäin epärelevantti, mutta pää-
töksenteon tukena se voisi kuitenkin olla havainnollistavampi.  
 
Keskeiset asiat rakentamisessa on laatu, aikataulu ja kustannukset. Jyrkimmän nä-
kemyksen mukaan julkishallinnolla on edellä mainituiden tekijöiden hoidossa pal-
jon parantamisen varaa. Liian herkästi mennään tietomallinnuksen taakse ja kuvi-
tellaan, että sen avulla tulevaisuudessa ratkaistaan kaikki asiat. Kuitenkin jo tällä 
hetkellä olisi mahdollista ratkaista kaikki talouden hallintaan liittyvät ongelmat il-
man tietomalleja. Ratkaisemisen edellytyksenä on kuitenkin todellinen tahtotila. 
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Tästä huolimatta haastateltava näkee myös hyvin paljon mahdollisuuksia tietomal-
lintamisessa. (Kaarlehto 2017)  
 
Toisen ääripään näkemyksen mukaan nykyään samalla työmäärällä, mitä aiemmin-
kin perinteistä suunnittelua käytettäessä tarvittiin, saadaan suunnitelman lisäksi 
erittäin hyvät tietomallit hankkeen tueksi. Niiden avulla hankkeen edetessä tiedot 
ovat helposti analysoitavissa. Tietomallien avulla saadaan myös suurempi varmuus 
siitä, että tehtävät ratkaisut ovat oikeita. Tietomallin avulla pystyy myös esimer-
kiksi tarkistamaan ja ristiin vertailemaan optimaalisinta tilannetta yhtäaikaisesti lu-
kuisten reunaehtojen mukaisesti. Ihmisen kapasiteetti ei pysty vastaavaan. (Perttula 
2017) 
 
5.3 Tietomallinnuksen merkitys määrälaskennassa 
 
Määrälaskennan automatisoituminen on tietomallintamisen todennäköinen seu-
raava merkittävä edistysaskel. Se mahdollistaa tulevaisuudessa erityisesti kustan-
nuslaskennan nopeutumisen ja helpottumisen. Väylähankkeiden kustannusarvioi-
den laadinnassa on tähän saakka perinteisin menetelmin jouduttu käyttämään huo-
mattavia aikoja hankkeen sisältämien määrien laskemiseen. Jos aiemmin kustan-
nusarviota perinteisesti tehtiin laskemalla ensin kolme päivää määriä ja sitten kaksi 
päivää hintoja, niin mallin avulla on tulevaisuudessa mahdollista säästää ainakin 
kolme määrälaskentaan käytettyä päivää (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 
2017). Säästetyn ajan voi nähdä joku mahdollisena rahallisena säästönä tai laadun 
parantamisen mahdollistavana tekijänä. Tehdyissä haastatteluissa yleisesti nousi 
esiin lähes poikkeuksetta mahdollisten aikasäästöjen siirtäminen kustannusarvion 
laadun parantamiseen, sillä siinä nähdään yleisesti olevan jatkuvaa kehitystarvetta. 
 
Miten määrälaskennan automatisoitumista sitten voisi tulevaisuudessa hyödyntää? 
Merkittävimmät määrälaskennan mahdollisuudet ovat massataloussuunnittelussa ja 
kustannuspuolella. Tietomallista saatujen määrien avulla tiedetään hinta suoraan ai-
nakin jokaiselle yksittäiselle yksinkertaiselle osalle, kuten muttereille ja prikoille. 
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Massataloussuunnittelun puolella saadaan melko suoraan näkyville ainakin epäkan-
nattavimmat suunnitelmat. (Manninen 2017) 
 
Tulevaisuuden tavoitteena on automatisoida Fore-ohjelmiston ja tietomallien väli-
nen tietoliikenne. Koska tieto on nykyään useimmiten taulukkomuotoista, ensin on 
kenties yksinkertaisinta digitalisoida nykyprosessi. Tämän välivaiheen tavoitteena 
olisi se, että määrät saataisiin automaattisesti tietomallista Fore-ohjelmistoon. Tu-
levaisuudessa kustannussuunnitteluohjelmiston ja tietomallien välisen vuoropuhe-
lun tulisi olla kuitenkin kaksisuuntaista. Tällöin voitaisiin puhua kustannusohjatus-
tasuunnittelusta, sillä muutokset suunnitelmassa muuttaisivat kustannusarvion lop-
pusumman. Tämän mahdollistamiseksi pitäisi kuitenkin olla avoin kustannustieto-
kanta. (Perttula 2017) 
 
Määrälaskennan automatisoiminen olisi teknisesti jo tällä hetkellä varmasti mah-
dollista. Myös hinnaston kytkeminen malliin olisi periaatteessa teknisesti melko 
yksinkertaista. Käynnistymässä on hanke, jossa asiaa pohditaan. Tilaajan vahva 
kanta asiaan on se, että tietokantojen pitäisi siirtyä yhä avoimempiin tiedostomuo-
toihin. Palveluntuottajan näkökulmasta asia on kuitenkin monimutkaisempi. Tule-
vaisuuden ratkaisuja onkin siis pohdittava monelta eri kannalta. Voisiko hinta olla 
suoraan mallissa? Tällöin hintaan sisällytettyjä tietoja voisi optimoida hankeen eri 
vaiheissa tiedon lisääntyessä. Toisaalta hinnan voisi myös hakea esimerkiksi auto-
maattisesti kustannuslaskentaohjelmasta. Jonkun on kuitenkin ylläpidettävä hinta-
tietoja ja siitä luonnollisesti pitää myös saada korvaus. (Savolainen 2017) 
 
Suunnittelijan näkökulmasta on tärkeää vähintään karkean kustannustiedon ole-
massaolo. Suunnittelijalla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa hinnoitteluun. Lisäksi 
on huomioitava, että hankesuunnitteluvaiheet ovat pitkiä prosesseja ja siksi on lähes 
mahdotonta ennustaa tulevaisuuden hintakehitystä ajankohtaan, jolloin suunni-
telma todella realisoituu. Sen sijaan olennaista olisi panostaa määrätietoon, sillä se 
ei vanhene. (Matintupa 2017) 
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Määrälaskenta ei ole tietomallinnuksen suurin saavutus tai tavoite kustannussuun-
nittelun osalta. Niiden lisäksi täytyisi huomioida muutkin mallintamisen mahdol-
listamat muutokset ja kehityskohdat kustannussuunnitellulle. Määrät eivät ole tule-
vaisuuden kustannusarviossa ongelma. Määrälaskennan automatisointi onkin tieto-
mallintamisen ja kustannussuunnittelun yhdistämisessä hyvä alku. Määristä kustan-
nuksiksi on kuitenkin vielä pitkä matka. Yhden asiantuntija näkemyksen mukaan 
olisikin hyvä luoda avoin kustannustietokanta, jota kukin voisi omassa ohjelmistos-
saan käyttää. Pitäisikö tulevaisuudessa maksaakin Fore-ohjelmiston sijasta avoi-
men kustannustietokannan ylläpitämisestä? (Perttula 2017) 
 
5.4 Tietomallintamisen kehittymisen edellytykset 
 
Tietomallintamisen kehittyminen ja uusien sovellusten jalkauttaminen käytäntöön 
vaatii paitsi teknisiä ja taloudellisia valmiuksia sekä resursseja, myös alalla vallit-
sevaa oikeaa asennetta ja tilaajan vahvaa kannustamista tietomallintamisen käyt-
töön ottoon hankkeiden suunnitteluprosesseissa. Lisäksi tekniset edellytykset sekä 
avoimuus ja yhtenäisyys ovat olennaisessa roolissa. 
 
Mallinnuksen arkipäiväistymisen edellytyksenä on määritelmien standardoiminen. 
Esimerkiksi nimikkeistöt ovat tässä avainasemassa. Digitalisoituva maailma vaatii 
yhä tarkemmat attribuutti- ja ominaisuustiedot (Perttula 2017). Tietomallintamisen 
kehittymisen kannalta myös asenteen merkitys on suuri. Käytännössä ihmisistä in-
novaattoreita on vain murto-osa. Siksi olennaista on saada mukaan suuri massa. 
Näin yleinen asenne tietomallintamista ja siihen liittyviä uudistuksia kohtaan muut-
tuu vähitellen. (Savolainen 2017) 
 
Tietomallien avoimuus on äärimmäisen tärkeää niiden kehittämisen ja toiminnan 
kannalta. Alan kehittymisestä hyötyvät kaikki. Toimittajan tuottaman lopputuot-
teen tyyppi ei saisi olla enää suunnittelujärjestelmästä riippuvainen. Myös työn 
aloittamisen ja lopettamisen eri järjestelmillä pitäisi olla mahdollista tietomallinta-
misen käytön yleistymiseksi. Kilpailu on luonnollinen osa myös tietomallinnuksen 
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käyttöä ja kehittämistä, mutta alan ja sen onnistuneen eteenpäin viemisen kannalta 
jokaisen oman osaoptimoinnin priorisointi ei vie alaa eteenpäin. (Matintupa 2017) 
 
Tulevaisuudessa yhtenä tavoitteena on luoda yhdistelmämalli, josta yhtenäisen oh-
jelmiston ja toimintaympäristön ansiosta voidaan suoraan siirtää tietoa suunnitte-
luohjelmistosta toiseen muokattavaksi. Tämän kehityksen edistämisessä tilaajan 
merkitys on erittäin suuri. Tämä johtuu erityisesti perinteisen tilaajan ohjaavan roo-
lin lisäksi siitä, että ohjelmistoyhtiön intressin mukaista ei ole välttämättä edistää 
avoimen ja yhtenäisen standardoinnin kehitystä kilpailuetujen menettämisen pe-
lossa. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 
Tilaajan merkitys alan kehittymiselle on suuri. Tilaaja ohjaa alalla tapahtuvaa ko-
vaa kilpailua vaatimuksillaan. Kaikki toimijat haluavat olla mukana kehittämässä 
alaa, mutta kovan kilpailun takia käytännössä yleensä ei voi tarjota sellaista mitä 
tilaaja ei ole tilannut. Siksi tilaajan merkitys alan eteenpäin viemisen ja kehittymi-
sen kannalta onkin äärimmäisen suuri. Alan kehittyminen siis oikeastaan lähtee ti-
laajan tahtotilasta. Käytännössä tämän olisi syytä näkyä myös jo tarjouskilpailutuk-
sessa. Lisäksi tilaajan tulisi vaatia ja tarkistaa, että suunnitelmat todella tehdään tie-
tomallintamalla alan eteenpäin viemiseksi. Tavoitteen pitäisi olla elinkaarikustan-
nuksissa. On kuitenkin varmasti viisasta edetä alan muutoksessa yksi asia kerral-
laan, jotta askeleet ovat pieniä, ettei tule revoluutioita vaan evoluutioita. (Hörkkö 
2017, Matintupa 2017) 
 
5.5 Haasteita tietomallintamisen kehittymisessä 
 
Perinteisen talopuolen tietomallintamisen ja inframallintamisen kehittymisessä 
haasteina on ja on ollut monia erilaisia tekijöitä. Asiantuntijat nostivat esille tieto-
mallintamisen heikkouksia laajalla skaalalla teknisistä haasteista asenteen ja näkö-
alattomuuden aiheuttamiin haasteisiin. Monet asiantuntijoista kuitenkin painottivat 
sitä, että tekniset haasteet ovat kyllä ratkaistavissa. Suurempi ongelma saattaa olla 
kehittämiseen varattujen resurssien, muutosvastarinnan sekä vanhojen ja uusien 
käytäntöjen yhdistämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Toisaalta yleisesti 
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ottaen tietomallinnus nähtiin asiantuntijahaastatteluissa vahvasti mahdollisuutena 
ja siksi sen kehittämiseen uskottiin löytyvän alalla intoa. Tilaajaan tärkeää roolia 
kehittämisen mahdollistajana korostettiin kuitenkin runsaasti. 
 
Tietomallintamisen heikkoutena voidaan nähdä esimerkiksi erittäin pitkälle viedyn 
standardisoinnin ja jopa yhden näkökulman mukaan näköalattoman kehittämisen. 
Mallintamisen todellisen kehittymisen kannalta usein katsotaan liian lähelle tieto-
mallintamista kehittäessä ja edistettäessä. Tietomallintaminen oli 2000-luvun 
alussa hyvässä vauhdissa, mutta onko fokus mallintamisen kehittymisessä mennyt 
sivuraiteelle, kun inframallintaminen ei ole edistynyt odotetulla tavalla viime vuo-
sina? (Manninen 2017) 
 
Tietomallintamisen olisi tulevaisuudessa tarkoitus olla väylähankkeiden hanke-
suunnittelun keskiössä. Käytännössä siis jatkuvasti osana suunnittelua siten, että 
kaikki sidosryhmät ja toimijat lisäävät tiedot samaan tietomalliin. Tulevaisuuteen 
on kuitenkin vielä matkaa. Esimerkiksi ratapuolen tekniikka on osittain niin van-
hentunutta, että sen mallintaminen on erittäin haastavaa. Ongelmana onkin saada 
tulevaisuuden tavoitteet ja nykypäivän realiteetit keskustelemaan teknisesti keske-
nään. (Savolainen 2017) 
 
Tietomallintamisessa infra-alalla yhtenä haasteena on talo- ja inframallintamisen 
yhteensovittaminen samaan malliin teknisistä eroavaisuuksista johtuen. Erityisesti 
usean eri koordinaatiston yhteensovittaminen tuo haastetta inframallintamiseen. 
Esimerkiksi sähkö- ja talotekniset rakenteet kulkevat usein koko ratalinjan läpi ja 
asemat on sijoitettava paikalliskoordinaatistoon. Erilaisten ohjelmistorajoitteiden 
takia hankkeessa voi olla käytössä useampia paikalliskoordinaatistoja, joista tieto 
siirretään globaaliin koordinaatistoon katsottavaksi. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 
ja Valtonen 2017) 
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6 TIETOMALLINNUKSEN VAIKUTUS VÄYLÄHANKKEI-
DEN KUSTANNUSARVIOIHIN 

 
Kustannusarvioita tehdään väylähankkeissa perinteisesti kustannusarvioiden stan-
dardien virherajojen mukaisesti. Hankkeen edetessä kustannusarvio vaiheittain tar-
kentuu. Perinteinen kustannusarvioiden jako tarkkuuden mukaan on yleensä jako 
alustavaan, perus- ja lopulliseen kustannusarvioon luvun 2.4 mukaisesti. Tietomal-
lintamisen yleistyessä nousee esille kuitenkin kysymys siitä, voisiko standardien 
virherajojen sijaan kustannusarvioiden tarkkuus ja luotettavuus olla tulevaisuu-
dessa nykyistä enemmän hankekohtainen. Tietomallintamisen avulla hankkeen 
kustannusarvioon voisi tulevaisuudessa liittää tiedot kyseisen hankkeen kustannus-
arvioiden epävarmuudesta ja riskitekijöistä. Haastateltujen asiantuntijoiden näke-
myksen mukaan kustannusarvioiden vaihteluvälin ei missään nimessä tarvitsisi 
välttämättä olla standardi, vaan se voitaisiin myös arvioida aina hankekohtaisesti. 
 
Tietomalleista puhuttaessa on tärkeää muistaa, että ne sisältävät vain niihin syötetyt 
tai linkitetyt tiedot. Tietomallinnuksen periaate on kuitenkin melko yksinkertainen. 
Malliin syötetään tietoa, se käsitellään ja tuloksena saadaan mallista ulos käsiteltyä 
tietoa. Hyvä esimerkki tästä ovat hankkeen kustannusarvioinnin kannalta olennaiset 
määräluettelot. Perinteisesti niiden laatiminen on hidas ja suuritöinen prosessi. 
Huolellisesti ja oikein suunnitellussa tietomallipohjaisessa hankkeessa määräluet-
telo on kuitenkin mahdollista saada käytännössä lähes reaaliajassa (Manninen 
2017). Määrälaskennan automatisoitumisen voidaan olettaa olevan jo melko pian 
osa jokaista tietomallintamalla suunniteltua väylähanketta. Onkin ajankohtaista siis 
nostaa esille myös kysymys siitä, miten muuten suunnitteluprosessin toteuttamisen 
muuttuminen tietomallipohjaiseksi voisi parantaa kustannushallintaa ja -suunnitte-
lua väylähankkeissa. 
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6.1 Kustannusarvion tarkoituksenmukainen tarkkuus tietomallipohjaisessa 
suunnittelussa 

 
Tietomalli sopii hyvin kustannussuunnittelun pohjaksi, koska siinä tieto on helposti 
saatavilla ja standardisoitua. Lisäksi kustannustieto on helposti lasketettavissa ja 
vertailukelpoista (Hörkkö 2017). Suuren hankejoukon vaihteluvälien summa muo-
dostaa kustannusarvioiden yleisesti käytetyn vaihteluvälin.  Kustannusarvioiden 
paras tarkkuus saataisiin todennäköisesti siten, että hankkeissa, joissa kustannusar-
vioiden virhemarginaalit ovat suuret eli lähtötiedot epävarmoja ja riskit korkeita, 
kustannusarvioiden summana ei käytettäisi pienintä mahdollista, vaan tilastollisesti 
todennäköisintä arvoa. Usein kuitenkin tällaisissa hankkeissa on hankkeen etene-
misen kannalta tyypillistä käyttää mahdollisimman matalaa arviota kustannuksista. 
(Manninen 2017) 
 
Valtion väylähankkeet ovat aina myös osittain poliittisia päätöksiä. Vaikka tässä 
työssä poliittiset aspektit ovat pääosin rajattu työn ulkopuolelle, on asia kuitenkin 
syytä mainita. Asia on toki päätöksen epävarmuuden kannalta asiaa tarkasteltaessa 
ainakin osittain selitettävissä, jos asiaa tarkastelee esimerkiksi yksinkertaisen esi-
merkin avulla. Jos vaikkapa 100 miljoonan euron hankeen kustannusarvion vir-
herajojen vaihteluvälinä olisi mainittu + / - 50 prosenttia, ei hanke mitä todennäköi-
simmin etenisi. (Manninen 2017) 
 
Mallintaminen voi parantaa tulevaisuudessa päätöksenteossa käytettävien kustan-
nusarvioiden tarkkuutta. Koska tietomallinnuksen avulla suunnitelmat saadaan tar-
kemmiksi ja melko virheettömiksi jo suunnitteluvaiheessa, voi se tulevaisuudessa 
helpottaa väylähankkeita koskevia poliittisten päätöksien tekemistä. Perinteisessä 
suunnitteluprosessissa suunnitelmiin jää helposti enemmän virheitä ja epätarkkuuk-
sia, jotka huomataan usein kenties vasta työmaalla hankkeen lopullista hintaa nos-
taen ja kustannusarvion tarkkuutta siten heikentäen.  Koska virhemarginaalia ja 
kustannusarvion hankekohtaista tarkkuustasoa ei perinteisesti käytetä, ovat päätös-
vaiheessa tehdyt oletukset usein turhan optimistisia. Tästä seuraa helposti erityisesti 
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suurien ja kompleksisien hankkeiden kustannusarvioiden tarkkuuden heikentymi-
nen pitkällä aikavälillä. Tarkentuneen mallipohjaisen suunnittelun ansioista tule-
vaisuudessa on helpompi suunnitella rahan käyttöä siten, että jo päätösvaiheessa 
mietitään mitä summalla x on mahdollista saada muokaten suunnitelmaa ja vertail-
len vaihtoehtoja tämän summan mukaisesti. Tämä on kustannusarvioiden tarkkuu-
den kannalta varmasti kestävämpi ja tarkempi tapa siihen verrattuna, että ennen on 
tarvittaessa jo etukäteen päätetty, mitä summalla x halutaan saada aikaiseksi ja käy-
tetty herkästi päätöksen teossa liian optimistista kustannusarviota pohjana päätök-
selle. (Ryynänen 2017) 
 
Ongelmana hankkeissa erityisesti alkuvaiheessa on kuitenkin usein se, että kustan-
nusarviota pidetään absoluuttisina totuuksina. Hankesisällön muuttuessa ei tapahdu 
virhettä kustannusarvioinnissa, vaan muutos hankkeen sisällössä. Mikäli pohjatut-
kimuksia tai muita lähtötietoja kerätään runsaasti hankkeen alkuvaiheessa, myös 
kustannussuunnittelu tarkentuu heti alusta alkaen. Suunnittelijan näkökulmasta 
hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa saisi olla nykyistä suurempi kustannusarvioi-
den vaihteluväli. Tiedossa on toki kuitenkin sekä politiikan että hankkeen etenemi-
seen vaikuttaviin tekijöihin kohdistuva merkitys kustannusarvion vaihteluvälistä 
puhuttaessa. (Matintupa 2017) 
 
Tietomallintaminen pakottaa tai ohjaa suunnittelijat suunnittelemaan aiempaa tar-
kemmin jo suunnittelun alkuvaiheessa esimerkiksi mallikirjastojen sisällön ja visu-
aalisen "täydellisyyden" takia. Se ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti tarkoituksen-
mukaista. Perinteisesti alkuvaiheen suunnitelmat ovat olleet vain viivoja piirrettynä 
kartalle. Nykyään inframallissa samassa suunnitteluvaiheessa näyttää siltä, että ajaa 
tiellä. Se hämää erityisesti useita sidosryhmiä, sillä ihminen tarttuu herkästi pieniin-
kin "vääriin" yksityiskohtiin, vaikka todellisuudessa niitä ei ole vielä lainkaan suun-
niteltu. Tämä on pakottanut suunnittelijat suunnittelemaan ”vääriä” asioita liian 
varhaisessa vaiheessa. Tietomallintaminen on esimerkiksi tuottanut ylimääräistä 
työtä, kun on suunniteltu äärimmäisen tarkasti useista eri vaihtoehdoista täydelliset 
suunnitelmat, vaikka lopulta toteutukseen niistä vaalitaan vain yksi (Matintupa 
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2017). Liiallinen tarkkuus hankkeen alkuvaiheen suunnittelussa saattaa myös vää-
ristää kustannusarvion summaa ja tarkkuutta hankkeeseen kohdistuvien myöhem-
pien korjaustarpeiden takia. 
 
Tietomallinnus hyödyttää suunnittelua prosessina kaikissa sen eri vaiheissa. Myös 
suunnittelun alkuvaiheessa tietomallinnuksesta on hyötyä, koska silloin tehtävillä 
päätöksillä kiinnitetään hankkeen suuret kustannukset. On kuitenkin oltava tark-
kana siinä, että tietomallin tarkkuus on kussakin suunnitteluvaiheessa tarkoituksen-
mukainen. Olisikin syytä pohtia hyväksyttävien tarkkuustasojen määrittelyn tar-
peellisuutta. Liian tarkka suunnittelu ei palvele tarkoitustaan. (Perttula 2017) 
 
Yhtenä ratkaisuna kustannusarvioiden tarkoituksen mukaisen tarkkuuden määritte-
lyyn tietomallipohjaisissa hankkeissa esitettiin kustannusarvioiden herkkyyden 
merkitsemistä näkyviin hankkeen kustannusarvioon. Tällä luvulla voitaisiin näyttää 
hankkeeseen kohdistuvien riskien määrä ja muut kustannusarvion tarkkuutta muut-
tavat tekijät. Se perustelisi käytettävien kustannusten vaihteluvälien valintaa ja 
konkretisoisi hankkeeseen kohdistuvien kustannusriskien merkittävyyttä.  
 
6.2 Tietomallintamisen avulla kohti kustannusohjattua suunnittelua 
 
Nykyään tietomallipohjaisessa suunnittelussa yleensä tehdään ensin tietomalli, sen 
jälkeen määrälaskenta ja lopuksi saadut tiedot syötetään Fore-ohjelmistoon. Kus-
tannussuunnitteluohjelma ei varsinaisesti ohjaa hankkeen suunnittelua lainkaan. 
Siksi tietomallintamisen eräs merkittävä ja mahdollistama edistys olisi kustannus-
laskentaohjelman linkittäminen suoraan tietomalliin. Se voisi vähitellen myös aut-
taa muuttamaan sitä, että investointikustannukset ohjaavat hankkeita elinkaarikus-
tannusten sijaan. (Hörkkö 2017) 
 
Tietomallintamisen avulla on mahdollista tuottaa teknisesti parempaa laatua ja vä-
hentää virheitä. Suunnittelun lähtökohtana on kuitenkin aina virheettömyys, eikä 
skeptisimmän näkökulman mukaan tietomallintamisen voi siksi varsinaisesti katsoa 
tuovan tähän mitään lisäarvoa. Merkittävänä kehitysmahdollisuutena on kuitenkin 
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nähtävissä kustannussuunnitteluohjelmien ja suunnitteluohjelmien suora keskinäi-
nen kommunikaatio tulevaisuudessa. Tämän kommunikaation kehittyminen mah-
dollistaisi kustannusohjatun suunnittelun. Kustannusohjattu suunnittelu mahdollis-
taisi eri vaihtoehtojen kustannusvertailun reaaliajassa suunnittelun muutosten mu-
kaisesti. Perinteisessä suunnitteluprosessissa kustannussuunnittelu on usein jäänyt 
pois. Jos suunniteltua ratkaisua on pidetty liian kalliina, ongelma on ratkaistu suun-
nittelemalla se uudelleen. Tämä ei kuitenkaan ole aidosti kustannusohjattua suun-
nittelua. (Matintupa 2017) 
 
Kustannusohjattu suunnittelu nostaisi kustannusarvioiden tarkkuutta nykyiseen 
verrattuna ja mahdollistaisi myös nykyistä paremmin erilaisten ratkaisujen ja niiden 
kustannusvaikutusten vertailun ja suunnitteluvaiheessa. Kustannusohjatussa suun-
nittelussa lähtöarvon tai -tiedon muuttaminen suunnitelmassa muuttaa kustannuksia 
kustannusarviossa. Tietomallintamalla tämä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista 
lähes reaaliajassa, mikäli kustannuslaskentaohjelma ja malli olisivat kytkettyinä yh-
teen.  Aihetta on tutkittu ja myös tässä tutkimuksessa asiantuntijoilta kysyttäessä 
kustannusohjattu suunnittelu koettiin itsestään selvästi positiiviksesi asiaksi.  
 
Tietomallinnus voi helpottaa myös vaihtoehtojen vertailua. Vielä vertailun saa kui-
tenkin nopeammin alustavassa suunnitteluvaiheessa tekemällä vaihtoehtoisen suun-
nitelman perinteisesti manuaalisesti. Jos tulevaisuudessa olisi mahdollista mallintaa 
kaikki asiat suoraan malliin, vaihtoehtojen vertailu helpottuisi nykyisestä. Tieto-
malli voisi myös havainnollistaa vertailua. Sen etuna on myös se, että mallissa tieto 
on aina olemassa ja jatkoa ajatellen siis mahdollisesti nykyistä paremmin hyödyn-
nettävissä.  Tieto on haettavissa yhdestä paikasta nykyistä helpommin, kun ei ole 
lukuisia eri asiakirjoja. Varsinaiseen päätöksentekoon mallintaminen ei kuitenkaan 
tuo tämän asiantuntijanäkemyksen mukaan lisäarvoa, sillä nykyäänkin lopullista 
päätöksen tekoa varten kaikki tieto on kasattava yhteen. (Matintupa 2017) 
 
Kustannusarvioiden tarkkuudessa on aina varmasti parantamisen varaa. On kuiten-
kin syytä miettiä oikeaa tapaa pyrkiä tähän. Matintuvan mukaan erityisesti kustan-
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nusohjattuun suunnitteluun pyrkiminen olisi tärkeää kustannusarvioiden tarkkuu-
den parantamiseksi. Kustannukset ovat aina osana pientenkin vaihtoehtovertailujen 
päätöksentekoa. Kustannusohjatun suunnittelun avulla jo suunnittelun aikana voi-
taisiin nähdä eri ratkaisuiden vaikutukset kustannusarvioihin. (Matintupa 2017) 
 
Erään asiantuntijan mukaan koko suunnitteluprosessi tulee muuttumaan vähitellen 
tietomallintamisen myötä. Visioissa on prosessi, jossa aina muutoksen tekeminen 
suunnitelmaan näyttää samalla tietomallissa kustannusten sekä riskien nousut ja las-
kut. Jos tämä visio päästäisiin toteuttamaan, suunnitteluprosessi muuttuisi riskien 
ja kustannustenhallinnan integroituessa osaksi suunnitteluprosessia. Nykyään suun-
nitteluun kuuluu paljon myös odottamista. Tietomallinnus mahdollistaa myös ai-
kasäästöt, koska asioita voi tehdä yhtä aikaisesti nykyistä enemmän. (Perttula 2017) 
 
Kustannusohjatun suunnittelun yleistyminen voisi parantaa merkittävästi julkisten 
väylähankkeiden kustannusarvioiden tarkkuutta. Kun suunnittelussa tehdyt muu-
tokset tai vaihtoehtovertailut näkyisivät aina myös muutoksina kustannusarvioissa, 
olisi käytössä oleva kustannusarvio ajantasaisempi ja tarkemmin laskettu. Voikin 
aiheellisesti kysyä, miksei kustannusohjattu suunnittelu ole jo aiemmin yleistynyt 
ja toisaalta voisiko vihdoin tietomallintamisen yleistyminen tehdä kyseisestä käy-
tännöstä normin teoreettisen tekotavan sijaan. 
 
6.3 Tarvitaanko geneerisiä tietomalleja? 
 
Monet haastatelluista asiantuntijoista nostivat esille tietomallinnuksen tarkkuuteen 
liittyvän ongelman. Mallintamisessa käytetään pohjana mallikirjastoja, joista hae-
taan tietomalliin halutut tuotteet ja kappaleet. Nämä mallikirjastoissa olevat objektit 
ovat usein kuitenkin liian tarkkoja suunnittelun alkuvaiheessa käytettäviksi ja vaa-
tivat myös ympärilleen hyvin tarkkaa mallintamista. Tietomallinnuksen kehitty-
miseksi oikeaan suuntaan geneeriset "yleismallit" olisivatkin monen asiantuntijan 
mukaan tarpeellisia. Näillä geneerisillä malleilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
hyvin yleispiirteisiä tietomalleja, jotka tietomallissa lähinnä markkeeraisivat paik-
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kaa tai tulevaa linjaa. Vaikka geneerisiä malleja pidettiin tieto- ja inframallintami-
sen toivotun kehityssuunnan saavuttamisen kannalta tarpeellisina, nousi myös esille 
kysymys siitä, kenen tehtävänä olisi ylläpitää geneeristä mallikirjastoa. Ja toisaalta 
kustannussuunnittelun kannalta niihin linkittyvää geneeristä kustannustietokantaa.  
 
Suunnittelussa keskitytään hankkeen alkuvaiheessa miettimään isoa kuvaa ja hah-
mottelemaan suuria linjoja. Näiden perusteella tehdään hankkeen toteutuksen kan-
nalta lopullinen valinta. Tarkka tekninen suunnitelma on kuitenkin perinteisessä 
suunnitteluprosessissa toteutettu vain yhdestä ratkaisusta. Tietomallintamisessa pi-
täisikin siis ehkä ottaa yksi askel taaksepäin ja tutkia geneeristen yleismallien tar-
peellisuutta. Olisi tärkeää myös kiinnittää myös mallinnetuissa suunnitelmissa huo-
mioita siihen, missä vaiheessa hanke on. Erityisesti ammattilaisten kesken olisi hy-
väksyttävä myös se, että keskeneräisellä mallilla haetaan vertailtavuutta eikä sen 
sitten tarvitse olla viimeistelty. (Matintupa 2017) 
 
Geneeriset mallit ja niiden kehittäminen olisivat tärkeitä tietomallinnuksen kehitty-
misen kannalta. Niiden merkitys olisi sitä suurempi, mitä aiemmasta suunnittelu-
vaiheesta on kysymys. Geneerisiä malleja voitaisiin käyttää esimerkiksi kustannus-
arvioiden tekemiseen ja vaihtoehtojen vertailuun. Geneerisiä malleja käytettäessä 
pitäisi kuitenkin hyväksyä niiden karkeat piirteet, yleistykset ja epätarkkuudet. 
(Perttula 2017) 
 
Liikennevirastossa on jo nykyään käytössä suunnitteluperusteille oma lomake. 
Käytännössä perusteiden kirjaaminen jää kuitenkin usein melko ohueksi. Infra-
hankkeiden suunnittelussa kokonaistavoite jää herkästi insinöörimäisen vaiheittai-
sen ajattelutavan varjoon. Siksi tietomallintamisesta puhuttaessa esimerkiksi yksin-
kertaistaminen ja geneeriset yleismallit saattaisivat auttaa hankkeen alkuvaiheessa 
kokonaisuuden hahmottamiseen. Käytännössä insinöörien on kuitenkin hankala 
kyetä hyväksymään hankkeiden määrittelyä ilman tarkkoja ja eksakteja faktoja. 
Tietomallintamisen tarkoituksenmukaisen tarkkuuden kehittämisessä yhtenä kei-
nona voisivat toimia myös vaatimusmallit. Vaatimusmallissa määriteltäisiin se, 
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millä perusteella ja mihin tarpeeseen uusi hanke ollaan rakentamassa. Vaatimus-
mallien avulla olisi mahdollista verrata toteutunutta suunnitelmaa ja alkuperäisiä 
vaatimuksia. Tällöin toteutumattomat vaatimukset ja toisaalta myös mahdollinen 
ylilaatu tulisivat todennäköisemmin huomatuiksi. (Savolainen 2017) 
 
Tietomallintamisen kehittymisen kannalta puuttuukin siis kirjasto näille hyvin ylei-
sille malleille. Käytön kannalta olennaista olisi se, että tietokantaa ei olisi linkitetty 
valmistajien mallikirjastoihin. Tällöin tietokannan käyttö ei sitoisi minkään yksit-
täisen valmistajan tuotteisiin. Toisaalta toisen asiantuntijanäkemyksen mukaan ge-
neeristen mallien olisi hyvä olla mallikirjastoissa, koska tällöin niiden avulla voisi 
samalla tarkastella avulla eri toimittajien vaihtoehtoja ja tehdä niiden välistä kus-
tannusvertailua. Kolmas ehdottaa yhtenä vaihtoehtona esimerkiksi Fore-ohjelmis-
ton hankeosalaskennan sitomista geneeristen mallien hinnoitteluun. Ongelmaksi 
voisi muodostua kuitenkin se, ettei geneerisen mallin hinnan tarkkuus tyydyttäisi 
kaikkia sidosryhmiä. Kustannuslaskennasta ja tietomallintamisesta puhuttaessa on-
kin otettava huomioon myös inhimilliset tekijät. Jos esimerkiksi asemakaavavai-
heessa tietomallin lisätään kivetys, olettaa yleisö kivetyksen olevan lopullinen rat-
kaisu. Siksi tarkkuuden on oltava juuri oikea mallin kussakin vaiheessa. (Matintupa 
2017, Perttula 2017, Savolainen 2017) 
 
Luvussa 4.6 esitellyssä puolalaisessa toimintamallissa karkea makro-tason kustan-
nusarviointi on tehty mahdolliseksi toteuttaa hankkeen missä tahansa vaiheessa il-
man suunnittelijan kustannustuntemusta. Tässä puolalaisessa mallissa makrotason 
kustannusarvion laskenta voidaan tietomallissa automatisoida tuottamalla kustan-
nusarvio siten, että lasketaan yhteen tietomallikirjastoista käytettyjen kohteiden 
hinnat. Vastaavan tyyppistä järjestelmää voisi olla mahdollista käyttää myös suo-
malaisella infra-alalla geneeristen mallien hinnoittelussa. 
 
Tietomalliin olisi myös periaatteessa mahdollista kytkeä standardoituja arvoja mää-
rittämään erilaisia kustannusarvion virherajoihin vaikuttavia tekijöitä. Tällaisilla 
standardoiduilla luvuilla olisi mallin avulla mahdollista saada lähes automaattisesti 
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erilaisia hankekohtaisesti yksilöityjä kustannusarvioiden virherajojen vaihteluvä-
lejä. Nykyään on olemassa esimerkiksi metrihinta erilaisille tietyypeille (muiden 
muassa moottoritielle) ja erilaisilla tietyypeille eri pohjille rakennettuina (esimer-
kiksi hinta moottoritielle rakennettuna pehmeikölle tai kovalle pohjalle). Jos nämä 
karkeat hinnastot kytkisi geneeriseen tietomalliin, olisi mahdollista saada aikaan 
ainakin karkeaa reaaliaikaista ja kustannusohjattua suunnittelua jo hankkeen alku-
metreillä. (Manninen 2017)  
 
6.4 Kokemuksen merkitys kustannusarvioinnissa 
 
Kustannusarvioiden laskemisessa kokemuksen merkitys on perinteisesti ollut mer-
kittävä. Kustannusarvion vaihteluväli pienenee yleensä kustannussuunnittelijan ko-
kemuksen myötä. Yleisesti ajatellaan parhaiden kustannusasiantuntijoiden olevan 
urallaan jo erittäin kokeneita. He osaavat usein kertoa suoraan "mututuntumalla" 
hankkeen eri osa-alueiden karkeita kustannusarvioita aiempiin kokemuksiinsa no-
jautuen. Kustannusarvioiden tarkkuuden kannalta onkin erittäin kiinnostavaa pohtia 
sitä, muuttaako tietomallintaminen kokemuksen merkitystä kustannussuunnitte-
lussa ja siten vähentää kustannusarvioiden laskemisesta pois suunnittelijan mahdol-
lisen kokemattomuuden aiheuttaman epävarmuustekijän. Teemahaastatteluissa asi-
antuntijoiden näkemykset kokemuksen merkityksestä jatkossa kustannussuunnitte-
lussa tietomallinnetuissa hankkeissa vaihteli melko paljon. Myös haastateltavan 
yleinen usko tietomallintamisen tuomiin mahdollisuuksiin infra-alan kustannus-
suunnitteluun oli havaittavissa kokemuksen merkitystä analysoitaessa.  
 
Erään näkemyksen mukaan kokemuksen merkitys kustannussuunnittelussa on yhä 
kiistaton asia. Toisaalta asiassa on useampia näkökulmia. Puhtaasti teknisesti asiaa 
tarkasteltaessa kokemuksen merkitys on yleensä kiistaton. Toisaalta suunnittelu 
muuttuu jatkuvasti ja tekniikka kehittyy. Nuorempi sukupolvi sopeutuu yleisesti 
ottaen tähän usein nopeammin ja on tottuneempi käyttämään tietotekniikkaa. So-
peutumiskyvyn merkitystä ei pidäkään aliarvioida, vaan ottaa se mukaan kokemuk-
sen merkityksestä keskusteltaessa. (Matintupa 2017) 
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Toisen näkemyksen mukaan tietomallintaminen ei tasaa kokeneen ja kokematto-
man suunnittelijan eroa. Tulevaisuudessa tietomallissa voisi kuitenkin hyödyntää 
esimerkiksi aiempien projektien olemassa olevia kustannustietoja. Jos keinoäly 
voisi analysoida tätä olemassa olevaa tietoa ja yhdistää sitä olosuhdetekijöihin, ko-
kemuksen tuomat erot tasaantuivat vähitellen. (Perttula 2017) 
 
Myös Pisararatahankkeen asiantuntijoiden mukaan kustannussuunnittelijoiden ko-
kemus on ollut perinteisesti lähes kääntäen verrannollinen suunnittelija innokkuu-
teen ottaa käyttöön tietomallinnuksen tuomia mahdollisuuksia. Tämä on kuitenkin 
heidän mukaansa muuttumassa. Esimerkiksi jo Pisararatahankkeen aikana markki-
noille tuli kustannusasiantuntijoita, jotka osasivat itse pyytää käyttöönsä yhdistel-
mämallin ja etsiä sieltä tarvitsemansa ja luotettavaksi kokemansa tiedot. Kustan-
nussuunnittelijan kannalta olennaista on taito käyttää tietomallin sisältämää tietoa 
hyväkseen. Tietomalli ei esimerkiksi kerro suoraan maalattavien pintojen määrä, 
mutta kustannuslaskija voi tietomallista katsoa tarvittavat juoksumetrit ja seinän 
korkeudet. Näin tiedon saa käyttöönsä aiempaa nopeammin ja helpommin. Asen-
teen merkitys kustannussuunnittelun ja tietomallintamisen yhteensovittamisessa ja 
kehittämisessä on suuri. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 
6.5 Riskienhallinnan tulevaisuus tietomallinnetuissa infrahankkeissa 
 
Kustannusarvioiden tarkkuuden kannalta erittäin olennaista väylähankkeissa on 
kustannusriskien tunnistaminen ja hallinta. Kustannusriskit muodostavat valtaosin 
kustannusarvioiden vaihteluvälin. Nykyään valmiissa kustannusarviossa ei kuiten-
kaan ole yleensä näkyvissä niitä riskejä tai riskittömyyksiä, joiden pohjalta kustan-
nusarvio on laskettu. Vaikka kustannusarviot siis lasketaan aina luonnollisesti 
hanke- ja suunnitteluvaihekohtaisesti, ei valmiista kustannusarviosta ole yleisesti 
nähtävissä juuri kyseiseen hankkeeseen kohdistuvia kustannusriskejä tai toisaalta 
poikkeuksellisen varmoja lähtötietoja eli riskittömyyttä. Väylähankkeet ovat myös 
keskenään hyvin erityyppisiä. Tie- ja ratahankkeet, suuret ja pienet hankkeet, kor-
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jaus- ja uudiskohteet käsittävät usein periaatteessa samoja riskejä, mutta käytän-
nössä lähtötiedoissa voi olla riskien tunnistamisen ja hallinnan kannalta hankekoh-
taisesti merkittäviä eroavaisuuksia.  
 
Lähtötietojen tunnistaminen ja niiden epävarmuuden määrittäminen ovat erittäin 
merkittävässä roolissa infrahankkeen kustannussuunnittelun kannalta. Tulevaisuu-
dessa tietomallintamalla tehdyssä suunnitelmassa lähtötietojen tunnistamisen voisi 
periaatteessa aloittaa jo karkeasta esisuunnitteluvaiheen mallista. Tietomalli voisi 
tunnistaa yksinkertaisia kustannusarvion kannalta olennaisia tekijöitä, kuten esi-
merkiksi pohjan laadun. Onko rakenne tulossa savi- vai kalliopohjalle. Tässä kar-
keassa esimerkki erottelussa tietomallista voisi savialueella saada käytännössä re-
aaliajassa tiedon siitä, että tarvitaan joko enemmän ja tarkempia lähtötietoja tai 
vaihtoehtoisesti kustannusarvion virherajojen vaihteluväli on kyseisellä matkalla 
suurempi. (Manninen 2017) 
 
Fore-ohjelmisto laskee kustannukset aina oikein tietyillä reunaehdoilla. Se ei osaa 
huomioida kuitenkaan esimerkiksi herkkyystekijöitä. Muun muassa hankkeen maa-
perän aiheuttaman riskin hallinnassa herkkyysanalyysi olisi ensiarvoisen tärkeä. 
Herkkyysanalyysi olisi myös hyvä saada näkyviin kustannusarvioon. Jos kustan-
nusarvion riskiherkkyys olisi jatkuvasti tiedossa ja kustannusarvioihin sidottuna, 
olisivat nämä tiedot nykyistä paremmin huomioitavissa. Kustannusarvio on vain 
juuri niin hyvä kuin siihen syötetyt lähtötiedot. Siitä huolimatta lähtötietojen riski-
herkkyys ei tällä hetkellä näy kustannusarviossa lainkaan. Olisikin tärkeää saada 
riskienhallinta kytkettyä mukaan tietomallintamiseen (Perttula 2017). Toisen asian-
tuntijanäkemyksen mukaan tietomalliin voisi kyllä teoriassa kytkeä herkkyysana-
lyysiajattelun, mutta käytäntö saattaa pilata sen käytön. 
 
Kustannusarvioiden tarkkuuden kannalta lähtötietojen merkitys on valtava. Mitä 
vähemmän lähtötiedot hankkeen edetessä muuttuvat, sitä tarkempi on hankkeen al-
kuperäinen kustannusarvio. Mallintamisen voikin nähdä parantavan hankekohtai-
sesti katsottuna kustannusarvioiden tarkkuutta. Usein hankkeessa pohjaolosuhteet 
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luovat hankkeelle hinnan ja määrittelevät kustannusten vaihteluvälin. (Savolainen 
2017) 
 
Tietomallintamisen avulla voisi tulevaisuudessa ottaa myös huomioon mahdolli-
suuden kustannusarvion virherajojen vaihteluvälin suurentumiseen. Vaihteluvälin 
suurentuminen voisi olla mahdollista tilanteessa, jossa hanke seisoo odottamassa 
esimerkiksi päätöstä tai rahoitusta muutaman vuoden. Mikäli infra-alan markkina-
tilanne muuttuu odotusajan kuluessa merkittävästi epävarmemmaksi ja vaikeasti 
ennustettavaksi, voi kaikkien muiden lähtötietojen säilyessä muuttumattomina se-
kava ja arvaamaton markkinatilanne kasvattaa epävarmuutta eli kustannusten vir-
herajojen vaihteluväliä. Teoriassa siis kustannusarvion virherajojen vaihteluväli ja 
varmuus voivat myös heiketä hankkeen edetessä. Tämänkin asian olisi tulevaisuu-
dessa hyvä olla mukana tietomallissa kustannusarvioiden tarkkuuden kannalta. On 
olennaista myös muistaa se, että tietomallista koskaan katoa tietoa, vaan sen määrä 
ainoastaan lisääntyy kumulatiivisesti. (Manninen 2017) 
 
6.6 Tietomallinnuksen vaikutus infrahankkeiden ympäristösuunnitteluun 
 
Alkupään suunnitteluvaiheissa tietomallin mahdollisuudet ovat merkittävät tarkas-
teltaessa osallistumista ja vuoropuhelua eri sidosryhmien kesken. Sekä ammattilais-
ten että yleisön on helpompi ymmärtää visuaalista mallia kuin 2D-paperimallia. 
Myös tiedon lisääntyminen hankkeissa tietomallintamisen myötä on tärkeää. Ny-
kyään suunnittelussa tehdään suunnitelmia lähinnä rakennusvaihetta varten. Olisi 
kuitenkin tärkeää huomioida hankkeen koko elinkaarta nykyistä enemmän. Tieto-
mallin visuaalinen esitystapa ja toisaalta systemaattinen tiedonkäsittely mahdollis-
tavat tulevaisuudessa vuoropuhelun parantumiseen tarvittavia elementtejä ja tiedon 
ymmärtämisen helpottumista. Myös ympäristönäkökulma on aiheellista ottaa huo-
mioon.  
 
Nykyään infrahankkeissa valitaan harvoin kalliimpi vihersuunnitelma. Mallintami-
nen voisi selkeyttää ympäristöystävällisempien ratkaisuiden etuja ja kannustaa siten 
niiden valitsemiseen. Myös elinkaarikustannukset olisi syytä saada malliin esille 
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nykyistä paremmin. Kokonaisuuden kannalta olisi perusteltua maksaa rakentami-
sesta enemmän, jos pitkän aikavälin ylläpitojaksolla kustannukset vähenevät vuo-
sittaisten huolto- ja ylläpitokustannusten laskiessa. Tietomalleihin olisi hyvä saada 
myös huoltovälit ja tehdyt vaihtoehtovertailut näkyviin. Suunnitteluvaiheessa olisi 
syytä ottaa huomioon huoltovälien ja rakennuskustannusten muodostama koko-
naisuus, huomioimalla nykyistä paremmin investoinnin kokonaiskustannukset. 
(Perttula 2017) 
 
Kun tieto saadaan malliin, sen aktiivinen hyödyntäminen voisi auttaa ylläpitoa ja 
huoltoa jatkuvasti tulevaisuudessa. Siksi ylläpidon ja rakentajan edustajat olisi hyvä 
ottaa suunnitteluun mukaan nykyistä enemmän. Koska jokainen suunnitteluvaihe 
on tavoitteiltaan kuitenkin erilainen, ja huollon sekä ylläpidon näkökulmasta puhu-
taan usein teknisistä rakenteista, olisi nämä näkökulmat syytä ottaa mukaan vasta 
tiesuunnitteluvaiheesta eteenpäin. (Matintupa 2017) 
 
Tulevaisuudessa standarditiedonsiirtoformaattien jatkokehitys ja standardinimik-
keistön käytön vakiinnuttaminen ovat olennaisessa asemassa tiedon siirron ja yh-
distämisen helpottumiseksi eri järjestelmien välillä. Myös tiedot infrahankkeen ym-
päristövaikutuksista voivat olla jatkossa suunnittelijoiden tuotettavissa. Saadut ym-
päristötiedot voisi välittää eteenpäin muun tiedon ohella tietomallissa. Jotta manu-
aalista työtä saadaan vähennettyä, päästölaskentaa varten pitäisi kehittää kustannus-
arvioiden tekemiseen tarkoitettua sovellettua laskentatyökalua vastaava työkalu. Se 
myös helpottaisi jatkossa tiedon jakamista.  (Liikennevirasto 2015b) 
 
Kustannussäästöjen lisäksi mallipohjainen suunnittelu lisää muun muassa ympäris-
tötietoisuutta ja mahdollistaa entistä laadukkaampaa ja kestävämpää rakentamista 
(Liikennevirasto 2015a). Tietomallin avulla kustannusarvioiden laskentaan voidaan 
tulevaisuudessa kytkeä myös esimerkiksi vaihtoehtoisten materiaalien tarkastelu 
sekä kytkös elinkaaren ja käytön aikaiseen ympäristörasitukseen. Mallinnetun tie-
don ansioista kerran toteutetulla määrälaskennalla voidaan kustannustietojen lisäksi 
laskea myös ympäristö- ja elinkaaritietoja.  
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Pidemmällä tulevaisuudessa tietomalliin voisi linkittää myös kenties ilmastonmuu-
tosfaktoreita ja muita keskeisiä olosuhdetekijöitä. Voisiko vaikkapa maailman 
markkinatilannetta tulevaisuudessa hankkeen realisoituessa yrittää mallintaa keino-
älyn avulla? Tietomalli on alusta, johon voidaan linkittää informaatiota. Jos olisi 
olemassa tietokanta, johon rekisteröitäisiin hankkeissa tapahtuneita virheitä, voisi 
tietokannasta hakea riskiarvion kunkin työvaiheen onnistumiselle. Kyseinen järjes-
telmä voisi myös opastaa tulevaisuuden hankkeita välttämään aiemmin tapahtunei-
den virheiden toistumisen. (Perttula 2017) 
 
6.7 Tulevaisuuden visioita 
 
Tietomallinnuksen tuomat mahdollisuudet väylähankkeiden suunnitteluun, raken-
tamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja käyttöön ovat lähes rajoittamattomat, ainakin teo-
riassa. Kaikki tätä tutkimusta varten haastatellut asiantuntijat näkivät tietomallinta-
misen olevan periaatteessa erittäin monipuolinen ja hyvä alusta infra-alan kehittä-
miseen. Tulevaisuuden visioista osa oli hyvin käytännönläheisiä ja pian mahdolli-
sesti realisoituvia. Toiset visiot taas vaativat vielä aikaa, tekniikan kehittymistä ja 
alan sopeutumista ennen toteutumistaan. Kustannusarvioiden tarkkuuden kehitty-
misen kannalta monet esitetyt visiot olivat kuitenkin tulevaisuuden näkökulmasta 
tarkasteltuina potentiaalisilta vaikuttavia.  
 
Tulevaisuudessa tavoitteena on yhdistää samaan koordinaatistoon entistä sujuvam-
min talo- ja inframallintamista. Talosuunnittelussa on ollut jo lähes vuosikymme-
nen ajan mahdollista yhdistää eri suunnitelmia samaan tietomalliin yhdistelmämal-
liksi. Yleisten inframallivaatimukset (YIV) julkaiseminen keväällä 2015 on ollut 
merkittävä askel kohti infra-alan yhteistä päämäärää eli erilaisten mallien yhteen-
sovittamista. (Lindberg 2017, Tulamo 2017 ja Valtonen 2017) 
 
Tietomallintaminen parantaa vaihtoehtovertailun laatua, erityisesti jos tietokannat 
muuttuvat avoimiksi. Laadukkaampi vaihtoehtojen vertailu voisi myös säästää 
hankkeen resursseja. Nämä säästyneet resurssit voisi käyttää joko syvempään ana-
lyysin, laadun parantamiseen tai kustannussäästöihin. Mikään yksittäinen tekijä ei 
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kuitenkaan automaattisesti paranna hankkeiden laatua. Hankkeissa on aina riskinä 
myös se, että kaikki tekijät eivät tee työtään parhaalla mahdollisella tavalla. Tieto-
malliin voisikin tulevaisuudessa mahdollisesti lisätä myös tietoa esimerkiksi asen-
nuksista ja eri työvaiheiden suorittamisesta. Piiloon menevän rakennusosan asenta-
minen voitaisiin taltioida vaikkapa kypäräkameran avulla. Tällöin saataisiin var-
muus siitä, että asennus on tehty oikein. Automaattisen keinoälyn pitäisi tarkastaa 
taltioidut tallenteet. (Perttula 2017) 
 
Tiedon määrää onkin siis syytä hallita. Tallennetut tiedostot asennuksista ovat hyvä 
esimerkki tästä. Pitäisikö maaliin linkittää linkit näihin tallenteisiin vai toimisiko 
malli yhteensovituksen työkaluna? Vai onko kyseinen tieto kuitenkaan tarpeellista? 
Vaikka nykytietokoneet eivät vielä jaksaa pyörittää kovin raskaita malleja, konei-
den kapasiteetti tuplaantuu niin usein, ettei teknisten rajoitteiden merkitys ole lo-
pulta ratkaiseva. On kuitenkin muistettava, että ylitarkkuus ei ole tietomallinnuk-
sessa itseisarvo. Merkittävä kysymys tietomallintamisen kannalta tulevaisuudessa 
on myös, mitä tietoa täytyy liikkua fyysisen mallin mukana ja mikä on tietoa, joka 
voidaan linkittää siihen. (Perttula 2017) 
 
On tärkeää ottaa huomioon myös omaisuudenhallinta- ja arkistointinäkökulmat 
malleista puhuttaessa. Kaikella tietomalleihin tallennetuilla tiedoilla pitäisi olla tar-
koitus. Tänään ongelmana onkin kysymys siitä, mitä kaikkea tietoa tietomalliin pi-
täisi sisällyttää (Perttula 2017). Kaikkea olemassa olevaa tietoa ei kannata kerätä 
tietomalleihin. Liikenneviraston mittakaavassa olisikin syytä tulevaisuuden kan-
nalta myös pohtia tarkoituksenmukaista erillisten tietojärjestelmien määrää. (Savo-
lainen 2017) 
 
Hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen jälkeen tietomallien pitäisi muuttua vähi-
tellen vaiheittain lähtötietomallista ylläpitomalliksi. Yleensä näin ei vielä kuiten-
kaan käytännössä tapahdu. Esimerkkinä tästä tavoitetilasta on kuitenkin Länsi-
metro, jossa tehdään digitaalista elinkaarimalliin tähtäävää huoltokirjaa. Tässä 
hankkeessa yhdestä näkökulmasta tarkasteltuna huoltomies onkin oikeastaan hank-
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keen loppuasiakas. Hän ottaa lopulta haltuunsa tietomallin ja digitaalisen huoltokir-
jan. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää saada ylläpito ja huolto mukaan esisuunnitte-
luvaiheesta alkaen. Tällöin olisi helpompi ymmärtää, mikä tieto on lopulta olen-
naista väylän käytön ja ylläpidon kannalta. Tilaajien merkitys vaatimusten asenta-
jana on korkea. Tätä asiaa pitäisikin kehittää laajasti koko alan, bSF:n ja tilaajien 
kannustamana. (Hörkkö 2017) 
 
Suomessa ja kansainvälisessä ympäristössä tarpeet inframallintamisen kehittämisen 
kannalta ovat hieman erilaiset. Tästä huolimatta Suomi voisi toimia myös kansain-
välisesti edelläkävijänä. Suuret it -talot voisivat kiinnostua Suomesta testausalus-
tana infraohjelmistoille ennen niiden markkinointia ja myymistä suurimmille kehit-
tyville markkinoille. (Perttula 2017) 
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7 TIETOMALLINNUKSEN VAIKUTUS KUSTANNUSSUUN-
NITTELUN SEMANTTISIIN SUHTEISIIN 

 
Infrahankkeet ovat luonteeltaan projekteja ja siksi projektijohtaminen on merkittä-
vässä roolissa niiden toteutumisen onnistumisessa. Projektijohtamiseen kuuluvat 
yhtenä osana vaatimusten tunnistaminen ja tavoitteiden muodostaminen. Vaatimus-
ten tunnistamisen lisäksi on niiden välillä löydettävä laatuun, laajuuteen, aikatau-
luun ja kustannuksiin kohdistuva tasapaino.  Yleensä hankkeissa suurin osa kustan-
nuksista määräytyy hankkeen alkuvaiheessa tilaajan ja suunnittelijan päätösten mu-
kaisesti. Tilaajan vaatimukset ja tavoitteet hanketta aloitettaessa määrittävät suu-
relta osin hankkeen tulevia kustannuksia. Puhutaan siis klassisesta Pareto-periaat-
teesta. Edellä mainittujen tietojen voidaan katsoa osoittavan hankkeen määrittelyn 
merkittävän roolin hankkeen kokonaiskustannusten muodostumisen kannalta. Tä-
hän vaikuttavat erityisesti hankkeen alkuvaiheessa tehtävät suunnittelupäätökset ja 
–ratkaisut. (Manninen 2009, s. 34) 
 
7.1 Kustannussuunnittelun semanttiset suhteet 
 
Kuva 21 kuvaa perinteisen infrahankkeen vaikutusten ja kustannusten suhdetta eri 
osapuolten välillä. Kuvasta ovat nähtävissä suhdelukuina hankkeen eri toimijoiden 
osuus vaikuttavuudesta investoinnin kokonaiskustannuksiin ja syntyviin kustan-
nuksiin vaiheittain. Kuvasta katsomalla voidaan todeta, että hankkeen eri toimijat 
vaikuttavat hankkeen kustannusten muodostumiseen eri painoarvoilla. Kuvan mu-
kaisesti 90 prosenttia hankkeen kustannuksista muodostuu yleensä tilaajien ja suun-
nittelijoiden päätösten perusteella ja 10 prosenttia rakennusvaiheen toimijoiden te-
kemien päätösten perusteella. Toisaalta syntyvistä kustannuksista vain 15 prosent-
tia koostuu suunnittelijoiden ja tilaajien toiminnasta ja peräti 85 prosenttia raken-
nusvaiheen aikaisista toimista.  
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Kuva  14. Semanttinen suhde rakennushankkeen vaiheiden, vaikuttamisen, 
kustannusten toteutumisen ja toimijoiden välillä. (Manninen 2009, s. 34) 
 
On kuitenkin aiheellista kysyä, tuleeko tietomallintaminen muuttamaan tulevaisuu-
dessa näitä suhteita? Tietomallintamisen luomat mahdollisuudet ovat mittavat ja 
siksi on syytä olettaa, että sen vaikutukset heijastuvat jatkossa myös kuvassa 21 
esitettyihin semanttisiin suhteisiin. 
 
Tässä työssä on osana asiantuntijahaastatteluita näytetty seuraavissa kappaleissa 
esiteltäviä erilaisia kuvan 21 pohjalta muodostettuja skenaarioita infrahankkeen eri 
toimijoiden, vaiheiden, vaikuttamisen ja kustannusten välisten semanttisten suhtei-
den tulevaisuudesta. Asiantuntijat ovat kommentoineet skenaarioita vapaasti kukin 
oman asiantuntijuutensa näkökulmasta. Yleisesti ottaen esitetyt skenaariot olivat 
asiantuntijoiden mielestä erittäin kiinnostavia ja kuvasivat tietomallintamisen tuo-
mia muutosmahdollisuuksia hyvin. Mielipiteet eri skenaarioista ja niiden todennä-
köisyyksistä vaihtelivat eri asiantuntijoiden välillä, mutta toisaalta myös selkeitä 
suosikkeja oli löydettävissä.  
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7.2 1. tulevaisuuden skenaario 
 
Ensimmäisessä skenaariossa on verrattu keskenään perinteistä hankesuunnittelu-
prosessia ja tietomallinnettua hankesuunnitteluprosessia. Skenaariossa oletetaan, 
että suhteet eri osa-alueiden kesken säilyvät muuttumattomina, mutta hankkeen ko-
konaiskustannukset laskevat perinteiseen suunnitteluun verrattuna.  
 

 
Kuva  23. 1. skenaario 
 
Ensimmäinen skenaario oli kiinnostava ja todennäköisenä pidetty vaihtoehto laa-
jasti lähes kaikkien haastateltavien asiantuntijoiden kesken. Myös Liikenneviraston 
omista asiantuntijoista sekä Ryynänen että Savolainen pitivät vaihtoehtoa todennä-
köisenä, sillä tietomallintaminen on jo nyt todistetusti keskimäärin vähentänyt vir-
heitä työmailla rakennusvaiheissa ja siten lisännyt rakennusprojektien tarkkuutta. 
Kun mallintaminen kehittyessään luo yhä enemmän mahdollisuuksia ja tarkkuutta 
myös suunnitteluun, on tämä kokonaiskustannuksien vähentyminen todennäköinen 
kehityssuunta. Mahdolliset tietomallintamisen tuomat vähennykset projektien kus-
tannuksiin Ryynänen näki ehdottomasti laadun kehittämisen mahdollisuutena eikä 
niinkään projektin mahdollisina kustannussäästöinä. Kaarlehto kuitenkin muistut-
taa, että tietomallintaminen ei automaattisesti pienennä kokonaiskustannuksia, vaan 
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luo siihen ainoastaan mahdollisuuden. (Kaarlehto 2017, Ryynänen 2017, Savolai-
nen 2017) 
 
Myös suunnittelijan näkökulmasta ensimmäistä skenaariota pidettiin uskottavana. 
Mikäli suunnittelijoiden vaikutus investoinnin kokonaiskustannuksiin kasvaisi, 
saattaisivat hankkeen kokonaiskustannukset pienentyä aiempaan verrattuna (Ma-
tintupa 2017). Tilaajan ja suunnittelijan yhteensä 15 prosentin osuuden kustannuk-
sista pitäisi toisaalta ehkä kuitenkin jakautua skenaarioissa esitetyn mallin sijaan 
tasan 7,5 prosentin osuuksilla tilaajan ja suunnittelijan kesken. Näiden toimijoiden 
vaikuttavuuden voi nähdä tietomallintamisen myötä tasoittuvan keskenään. Lisäksi 
on myös huomioitava se, että automaattisesti tietomallinnus ei pienennä kokonais-
kustannuksia, mutta mahdollisuuksia se siihen kyllä tuo.  (Kaarlehto 2017). 
 
Miltä tämä skenaario näyttäisi, jos kuvassa olisi hanke kuvattuna koko elinkaarensa 
ajalta? Tämä skenaario pitäisikin laajentaa käsittämään koko väylän elinkaari. Hie-
man kalliimmilla toteutuskustannuksilla toteutettu hanke saattaisi säästää merkittä-
västi kokonaiskustannuksia väylän elinkaaren aikana, mikäli huolto- ja ylläpitokus-
tannukset pienenisivät sen ansiosta. Täten voisi kuitenkin vähentää tulevien suku-
polvien taakkaa väylien ylläpito- ja korjauskustannuksista. Siksi huollon- ja ylläpi-
don edustajien mukaan tulo jo suunnitteluvaiheessa olisi erittäin hyvä asia. Opti-
maalisinta olisi suhteuttaa mukana olevien osapuolten määrä suunnitteluvaiheen 
mukaan. Nykyään keskitytään liian tiiviisti rakennusvaiheen kustannuksiin, mikä 
ei ole yhteiskustatalouden kannalta välttämättä olennaisin vaihtoehto. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että hyvä suunnittelu kannattaa aina! (Matintupa 2017, Perttula 2017) 
 
7.3 2. tulevaisuuden skenaario 
 
Toisen skenaarion pohjana on käytetty olettamusta siitä, että tietomallintaminen pa-
kottaa tulevaisuudessa suunnittelua nykyistä tarkemmaksi jo prosessin alkuvai-
heessa. Sen oletetaan nostavan suunnittelun osuutta syntyvistä kustannuksista, 
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mutta toisaalta vähentävän virheitä ja muutostarpeita projektin myöhemmissä vai-
heissa. Tämä näkyy rakentamisen ja hankinnan osuuden pienentymisenä ylem-
mässä vaikutuspalkissa.  
 

 
Kuva  24. 2. skenaario 
 
Toinen skenaario jakoi haastateltujen asuntuntijoiden mielipiteitä. Suunnittelun to-
teuttamisen tietomallintamalla nähtiin ainakin vielä nykyään nostavan hankesuun-
nittelun kustannuksia. Toisaalta mallintaminen nähtiin keinona vähentää hankkeen 
riskejä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Se taas parantaisi hankkeen kustannussuun-
nittelun tarkkuutta ja laatua.   
 
Tietomallintaminen ei pakota suunnittelua automaattisesti tarkemmaksi. Mutta se 
parantaa ja tarkentaa suunnittelun laatua. Riskinä on kuitenkin kalliin ylilaadun syn-
tyminen geneeristen mallien puuttuessa. Mikäli tietomallinnukseen liittyvät määrit-
telyt saataisiin tehtyä ja suurimmat riskit tunnistettua ja käsiteltyä nykyistä parem-
min jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, voisivat vaikutussuhteet investoinnin 
kokonaiskustannuksiin muuttua tilaajan osalta huomattavasti nykyiseen verrattuna. 
Näin toteutettuna tilaajan vaikutuksen investoinnin kokonaiskustannuksiin voisi 
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katsoa olevan jopa 80 prosenttia. Urakoitsijoiden tarjoukset saattavat siirtyä mal-
lintamalla tehdyn suunnittelun myötä keskenään nykyistä kapeamman marginaalin 
sisään, tasoittaen näin hieman urakoitsijoiden vaikutuksen määrää. Myös tietomal-
lintamisen ansiosta rakennustyömaalla tapahtuvien virheiden riskin pienentyminen 
laskee urakoitsijoiden vaikutusta investoinnin kokonaiskustannuksiin. Siksi koko-
naisvaikuttavuuden voi olettaa pienentyvän hieman urakoitsijoiden ja materiaalin 
toimittajien näkökulmasta, esimerkiksi ehkä nykyisestä 10 prosentista viiteen pro-
senttiin. (Perttula 2017, Savolainen 2017) 
 
Jotta toinen skenaario toimisi, pitäisi konsultin ja suunnittelijan näkökulmasta ny-
kyisen kehityksen kulkea toiseen suuntaan kuin mihin nyt ollaan menossa. Suun-
nittelijat aloittavat ideoinnin tilaajan päätösten ja hahmoteltujen suurten linjojen 
mukaisesti. Tällä hetkellä trendinä on kuitenkin se, että tilaajat ostavat yhä laajem-
pia "avaimet käteen"-paketteja suunnittelijoilta. Sen johdosta on riskinä tilaajien 
oman teknisen ammattitaidon kaventuminen ja tästä näkökulmasta asiantuntijaroo-
lin vaihtuminen pelkkään tilaajan rooliin. Tilaajien vähentyessä infra-alalla ja hei-
dän asiantuntemuksensa kaventuessa tullaan herkästi tilanteeseen jossa konsultti 
ohjaa konsulttia ja tilaajan vaikutus investoinnin kokonaiskustannuksiin pienenee. 
(Matintupa 2017) 
 
Tällä hetkellä tietomallintaminen vielä kasvattaa hankkeen kustannuksia, sillä se on 
perinteistä suunnittelua työläämpää ja kalliimpaa. Jotta tietomallintamisen ja perin-
teisen suunnittelun tavoilla päästään samaan suunnittelutulokseen, on tietomallin-
nusta käyttänyt taho joutunut käyttämään enemmän rahaa. Tietomallintamisen 
myös koettiin vielä kasvattavan suunnittelun työmäärää lopputulosta kuitenkaan 
parantamatta. Toisaalta asiantuntijat totesivat suunnittelukustannusten nousun ole-
van todennäköisesti väliaikaisesta. Tietomallintamalla tullaan jollain aikavälillä ta-
kaisin samaan tai jopa pienempiin suunnittelukustannuksiin. Tätä puoltaa näkemys 
siitä, että mitä enemmän mallintamista hyödynnetään, sitä tehokkaammaksi suun-
nittelu muuttuu prosessin tehostuessa. Mallintamisesta saatava hyöty ei kokonais-
kustannuksien kannalta kuitenkaan häviä täysin edes nykyisin käynnissä olevassa 
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tietomallintamisen käyttöönottovaiheessa, vaan kokonaiskustannukset laskevat 
silti. (Hörkkö 2017, Matintupa 2017) 
 
7.4 3. tulevaisuuden skenaario 
 
Skenaariossa 3 on visioitu tilanne, jossa sekä rakennuttaja että urakoitsija otetaan 
mukaan projektiin jo suunnitteluvaiheessa. Tämän on ajateltu nostavan entisestään 
suunnittelijoiden osuutta syntyvistä kustannuksista urakoitsijoiden ja materiaalin 
toimittajien aiheuttaminen kustannusten vastaavasti pienentyessä. Sen on myös esi-
tetty nostavan yläpalkissa suunnittelun vaikuttavuuden merkitystä sekä hankkeen 
määrittelyn ja kustannusarvioinnin, että rakentamisen ja hankinnan kustannuksella.  
 

 
Kuva  25. 3. skenaario 
 
Skenaariossa 3 urakoitsijoiden ja materiaalin toimittajien vaikutuksen on esitetty 
häviävän tulevaisuudessa kokonaan tarkentuneen mallinnuksen poistaessa työ-
mailta ennakoimattomat virheet ja muutostarpeet. Tätä hieman provosoivaa väitettä 
ei kuitenkaan kukaan haastatelluista asiantuntijoista tunnustanut. Rakennustyö-
mailla tulee aina olemaan ennakoimattomia tekijöitä kuten yllätyksiä maaperässä, 
sääilmiöissä tai käytettävissä olevien resurssien määrässä. Kaikki asiantuntijat oli-
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vat kuitenkin sitä mieltä, että virheiden määrän todennäköinen vähentyminen tieto-
mallinnuksen ansiosta tulee jatkossa pienentämään rakentamisen osuutta vaikutuk-
sista.  
Yleisesti ottaen kolmas skenaario ei noussut yhdenkään asiantuntijan suosikiksi. 
Vaikka siinä nähtiin potentiaalia sisältäviä ajatuksia, kuten rakennusvaiheen aikana 
mahdollisesti tapahtuvien yllättävien muutostarpeiden vähentyminen, jyrkin mieli-
pide piti kolmatta skenaariota suorastaan täysin mahdottomana.  
 
Mallintaminen pitäisi aina aloittaa jo heti hankkeen alkuvaiheessa, sillä hyvin ai-
kaisessa vaiheessa määritellään kustannuksiin merkittävästi vaikuttavia tekijöitä, 
kuten esimerkiksi sijainti, maankäyttö ja pohjaratkaisut. Tämän voi katsoa nostavan 
suunnittelijoiden vaikutusta.  Urakoitsijan ja materiaalin toimittajien osuus vaiku-
tuksista kokonaiskustannuksiin ei tule kuitenkaan mallintamisenkaan myötä häviä-
mään kokonaan. Infrarakentamisessa tulee aina yllätyksiä työmaalla. Tietomallin-
tamisen ansiosta näiden yllätyksien määrää pystytään varmasti jatkossa vähentä-
mään ja kontrolloimaan paremmin. Siksi rakentamisen ja hankinnan vaikutus voi 
laskea esimerkiksi noin viiden prosentin tuntumaan. (Perttula 2017) 
 
Mallintamalla toteutettu suunnittelu ei olisi perinteiseen suunnitteluun verrattuna 
kalliimpaa, jos ei tarvitsisi tuottaa rinnakkain sekä nykyään usein yhä vaadittuja 
perinteisiä dokumentteja, että mallia. Tietomallintaminen ei myöskään toisaalta 
laske suoraan materiaalikuluja, mutta vähentää riskejä eli nostaa laatua. (Perttula 
2017) 
 
Kolmas skenaario nähtiin tuottavuuskehityksen kannalta uskottavana. Tässä ske-
naariossa hypoteesi kustannusten pienenemisestä on mahdollinen. Edellyttäisi kui-
tenkin, että tilaaja on määritellyt omat tavoitteensa hyvin tarkkaan. (Kaarlehto 
2017) 
 
Lisäksi nähtiin potentiaalia siinä, että vaikka rakentamisessa tapahtuu aina innovaa-
tioita työmaalla, on kuitenkin todennäköistä, että mitä aikaisempaan vaiheeseen 
urakoitsijan edustaja tai rakentamisen asiantuntija otettaisiin mukaan hankkeen 
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suunnitteluun, sitä suurempi hyöty hankkeelle saataisiin hänen kokemuksestaan 
työmailta. Tässä saattaa olla riskinä kuitenkin se, että osa urakoitsijoista siirtyisi 
vain urakoisijakonsulteiksi ja heidän tietonsa työmaalta vanhenevat siinä tapauk-
sessa melko pian. (Hörkkö 2017) 
 
Toisessa ääripäässä kolmas skenaario näytti jopa mahdottomalta sellaisenaan. Tästä 
näkökulmasta katsottiin, että vaikutussuhteet investoinnin kokonaiskustannuksiin 
voivat kyllä muuttua, mutta rakentamisen aikana tapahtuvia yllätyksiä ei koskaan 
saada infrarakentamisessa täysin poistettua. Tekniikan kehittymisen myötä määrä 
voi vähentyä, mutta yllätyksiä tulee silti olemaan infratyömailla aina. Todellisuus 
selviää lopulta kuitenkin vasta silloin, kun työmaa avataan. (Matintupa 2017) 
 
7.5 4. tulevaisuuden skenaario 
 
Neljännessä skenaariossa katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. Mitä tapahtuu 
suhdeluvuille, jos myös ylläpito otetaan huomioon kustannusvaikutuksia arvioita-
essa? Miten suhdeluvut voisivat jakautua? Tässä vaihtoehdossa on ajateltu sekä ura-
koitsijan että ylläpidon osallistuvan hankkeeseen jo suunnitteluvaiheesta alkaen.  
 
Skenaariossa 4 on kuvattu nykyprosessiin nähden todennäköisesti kauimmas tule-
vaisuuteen ajoittuva visio. Tässä skenaariossa hankkeiden on ajateltu suunnittelu- 
ja rakennusvaiheen lisäksi kattavan myös hoito- ja ylläpitoaikaa. Olisi toisaalta yk-
sinkertaista ajatella hankkeiden koko elinkaaren mahtuvan tähän skenaarioon, 
mutta käytännössä se on lähes mahdotonta väylien pitkien elinkaarien takia. Siksi 
monet haastatelluista asiantuntijoista näkivät tässä skenaariossa ylläpidon käsittä-
vän arviolta 15-25 vuoden mittaisen sopimussuhteen. Skenaariossa 4 esitellyt pro-
senttiluvut ovat vain suuntaa antavia arvauksia. Luonnollisesti esimerkiksi hank-
keen mahdollisen sopimussuhteen pituus vaikuttaa suhteiden jakautumiseen. Ske-
naariossa nyt eriteltyjen suuntaa antavien lukujen avulla saa kuitenkin kiinni ske-
naarion tarkoituksesta.  
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Tämä skenaario sai vahvaa kannatusta. Hoidon ja ylläpidon ottamista mukaan hank-
keeseen jo sen suunnitteluvaiheessa pidettiin yleisesti erittäin positiivisena ja kan-
natettavana asiana. Skenaariot esiteltiin asiantuntijoille numerojärjestyksessä. Mo-
net asiantuntijoista ehdottivat jo itsekin ylläpidon mukaan ottamisen vaikutusten 
huomiointia jo 1. skenaarion nähdessään, tietämättä 4. skenaariosta.  
 

 
Kuva  15. 4. skenaario 
 
Monet asiantuntijoista kannattivat ehdottomasti hoito- ja ylläpitotoimien edustajien 
mukaan ottamista jo suunnitteluvaiheessa. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että 
hanketta määriteltäessä ja suunnitellessa hoito- ja ylläpitokustannukset lukitaan 
pääosin yleensä samassa yhteydessä. Esimerkiksi tien päällysteen valinta vaikuttaa 
merkittävästi tien hoito- ja ylläpitokustannuksiin tulevaisuudessa (sora vs. asvaltti). 
Ylläpidon edustajaksi nähtiin parhaiten sopivan tilaajan oma ylläpidon asiantuntija. 
Tämä esimerkiksi siksi, että ylläpidon kilpailuttaminen hankkeen alussa esi- tai 
yleissuunnitteluvaiheessa koettiin hankalaksi ajatukseksi. Lisäksi erityisesti valtion 
julkisissa hankkeissa on tärkeää huomioida kilpailutuksen tarkat määrittelyt ja sään-
telyt. (Manninen 2017, Ryynänen 2017, Savolainen 2017).  
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Osa ajatusta kannattaneista asiantuntijoista kuitenkin edellyttäisi tarkkaa määritte-
lyä ylläpidon mukanaolon tavoitteista. Lisäksi pitäisi määrittää hankkeen elinkaa-
relta aikaväli, jonka puitteissa huollon ja ylläpidon merkitystä tarkasteltaisiin, esi-
merkiksi 25 vuotta. Väylän elinkaari voi olla niin pitkä, että sen määrittäminen ko-
konaisuutena on käytännössä yleensä mahdotonta. Tietomallintaminen helpottaa 
vaihtoehtojen vertailua ja sen näkökulmasta ylläpidon mukaan ottaminen jo suun-
nitteluvaiheesta on perusteltua. Ylläpidon liittyessä mukaan hankkeiden suunnitte-
luun olisi mahdollista saada hankkeeseen mukaan sellaista tietotaitoa mitä urakoit-
sijallakaan ei ole. (Hörkkö 2017, Savolainen 2017)  
 
Myös kysymys siitä, kuinka paljon hyvin toteutetulla ylläpidon edustajan mukana 
ololla voitaisiin vaikuttaa ylläpitokuluihin tulevaisuudessa, on erittäin kiinnostava. 
Voisiko tulevaa korjausvelkataakkaa pienentää ylläpidon näkemyksen mukaan ot-
tamisella jo hankkeen suunnitteluvaiheessa? Suurista odotuksista huolimatta on sel-
vää, että vaikka tietomallinnuksen oletetaan parantavan erityisesti väylähankkeiden 
laatua, on tosiasiassa kuitenkin käytännössä odotettava ainakin 20-30 vuotta, jotta 
voidaan objektiivisesti vertailla ovatko mallintamalla suunnitellut hankkeet todella 
olleet käytössä parempia ja laadukkaampia. (Perttula 2017) 
 
Skenaarion 4 kohdalla asiantuntijat olivat melko haluttomia nimeämään mitään lu-
kuja tai arvoja ylläpidon mahdolliselle osuudelle hankkeessa. Yleisesti pidettiin hy-
poteesiin valmiiksi laitettuja 10 prosentin vaikutusta kokonaiskustannuksiin ja 25 
prosentin osuutta syntyvistä kustannuksista melko mahdollisina arvauksina. Yllä-
pidon osuus syntyvistä kustannuksista on kuitenkin kiinteästi sidoksissa siihen, 
minkä pituisesta ajasta hankkeen ylläpidon osalta on kysymys. Nyt skenaariossa 
esitetyt arvot saattaisivat kuitenkin sopia melko hyvin asiantuntijoiden esittämän 
15-25 vuoden mittaisen huoltosuhteen aikajaksoon.  
 
Ryynänen (2017) esitti kuitenkin numeerisiin arvoihin kantaa ottamatta näkemyk-
sensä siitä, että ylläpidon synnyttävät kustannukset jäisivät suhteessa pienemmiksi 
kuin niiden vaikutukset investoinnin kokonaiskustannuksiin. Tämä näkemys onkin 



96 

 
 

erittäin hyvin perusteltavissa. Mikäli jo hankkeen suunnitteluvaiheessa otetaan yl-
läpito- ja hoitokustannukset huomioon laskemalla ne mukaan hankkeen kokonais-
kustannuksiin, on oletettavissa mahdollisuus hankkeen suunnittelu- ja rakennuskus-
tannuksien noususta. Toisaalta valittaessa koko elinkaaren tai sopimussuhteen 
ajalle taloudellisesti kannattavinta vaihtoehtoa hoidon ja ylläpidon aikaiset kustan-
nukset tällöin vähenevät jolloin investoinnin kokonaiskustannukset laskevat. Tämä 
todennäköinen skenaario kääntää ylläpidon suhdetta kuvaavan viivan toisin päin, 
kuten seuraavassa 5. skenaariossa on esitetty. 
 
7.6 5. yhteenvetoskenaario 
 
Viides skenaario kuvassa 26 on tehty asiantuntijahaastatteluiden jälkeen 
yhteenvetona neljän alkuperäisen skenaarion ja asiantuntijoiden kommenttien 
pohjalta. Skenaarioista 1-4 ensimmäinen ja neljäs skenaario saivat eniten 
kannatusta asiantuntijoiden keskuudessa. Toisessa ja kolmannessa skenaariossa 
nähtiin potentiaalisia ajatuksia, mutta myös monia kriittisiä ja mahdottomina 
pidettyjä ajatuksia. Siksi viides skenaario on rakennettu ennen kaikkea 
ensimmäisen ja neljännen skenaarion runkojen varaan. Yhteenvetoskenaarion 
tulevaisuus osuudesta on jätetty pois tarkat lukuarvot. Tähän on päädytty ennen 
kaikkea tulevaisuuden hankalan ennustettavuuden takia ja toisaalta siksi, että 
kuvaan mukaan otetun ylläpidon suhteellinen osuus sekä vaikutuksista investoinnin 
kokonaisukustannuksiin että syntyvistä kustannuksista on vahvasti riippuvainen 
kuvassa oletuksna käytetystä aikaikkunasta. Skenaariossa 5 on kuitenkin käytetty 
hankkeen keston oletuksena noin 15-25 vuoden mittaista sopimusuhdetta.  
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Kuva  16. 5. skenaario 
 
Ensimmäisestä skenaariosta mukaan on otettu ajatus kokonaiskustannuksien 
todennäköisestä vähentymisestä tietomallintamisen ansioita nykytilanteeseen 
verrattuna. Tämä oli lähes kaikkien asiantuntijoiden mielestä todennäköinen 
kehityssuunta tietomallintamisen ansioista tapahtuvan laadun parantumisen ja 
ennakoimattomien virheiden vähentymisen myötä. 
  
Neljännessä skenaariossa mukana ollut huollon ja ylläpidon mukaan ottaminen jo 
hankkeen suunnitteluvaiheeseen sai paljon kannatusta asiantuntijoilta. Viidenteen 
skenaarioon otettiin siksi myös ehdottomasti hankkeen nämä osapuolet mukaan. 
Yhteenvedossa skenaariota on kuitenkin kehitetty Ryynäsen (2017) esittämän 
ajatuksen mukaisesti siten, että ylläpidon synnyttävät kustannukset jäävät suhteessa 
pienemmiksi kuin niiden vaikutukset investoinnin kokonaiskustannuksiin. 
  
Viidenteen skenaarioon on otettu myös asiantuntijaesitys tilaajan vaikutuksen 
kasvamisesta kokonaiskustannuksissa sen jälkeen, kun tietomallintaminen saadaan 
rutinoitua osaksi kaikkia hankesuunnitteluprosesseja ja toteutettua kaikki siihen 
liittyvät määrittelyt. Lisäksi tietomallintamisen ansiosta rakennustyömaalla 
tapahtuvien virheiden riskin pienentyminen ja sen vaikutus urakoitsijoiden 
vaikutuksen osuuteen investoinnin kokonaiskustannuksista on otettu tässä 



98 

 
 

skenaariossa huomioon. Sen ansiosta urakoitsijan ja materiaalin toimittajien 
kokonaisvaikuttavuuden voi olettaa pienentyvän nykyisestä 10 prosentista arvioilta 
noin viiteen prosenttiin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET 
 
Kustannusarvion tarkkuuteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä on hankkeissa aina 
useita. Epävarmat lähtötiedot, ympäristönäkökulmat, vaihtoehtojen vertailun tär-
keys ja hankkeen alkuvaiheessa tehtävät valinnat ovat erittäin merkittäviä tekijöitä 
hankkeen kustannusarvion tarkkuuden kannalta.  
 
Tietomallintaminen tuo tulevaisuudessa helpotusta eri vaihtoehtojen vertailuun 
väylähankkeissa. Mallintamisen muodostuessa yhä vakiintuneemmaksi osaksi väy-
lähankkeiden suunnittelua ja toteutusta on todennäköistä, että erilaisten vaihtoehto-
jen mallintaminen ja mallien vertailu muuttuvat yleisemmäksi vähentäen yllättäviä 
muutostarpeita rakennustyömailla.  
 
8.1 Kustannusarvoin optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseen tarvittavat 

toimenpiteet 
 
Inframallintamisen suuri potentiaali kustannusarvioiden ja -suunnittelun kannalta 
on lähitulevaisuudessa todennäköisesti automatisoituva määrälaskenta. Sen voi 
odottaa tapahtuvan viimeistään lähivuosina. Mutta pidemmällä aikavälillä infra-
mallintamisen yleistymisellä on paljon muutakin potentiaalia kustannussuunnitte-
lun näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on havaittu erittäin merkittävän potentiaa-
lin tarkkuuden parantamiseen löytyvän kustannusriskien hallinnasta. Siksi ratkaisua 
on lähdetty etsimään tässä työssä erityisesti tällä fokuksella. 
 
Kustannusarvion tarkkuuden parantamisen riskienhallinnan avulla on tässä tutki-
muksessa todettu toimivan todennäköisesti parhaiten siten, että riskienhallinta, kus-
tannussuunnittelu ja tietomalli saataisiin tulevaisuudessa kytkettyä toisiinsa. Tämän 
kytköksen luomiseksi riskit täytyy saada standardoitua yksinkertaiseen malliin, 
jonka voi muuttaa ohjelmiston käsiteltävään muotoon.  
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Norjan tiehallinto on koonnut väylähankkeen riskienhallintaa varten kuvan 27 mu-
kaisen riskiympyrän. Siinä riskit on jaettu hämähäkin verkon rakennetta mukaillen 
sektoreittain omiin osa-alueisiinsa.  

 
Kuva  17. Riskiympyrä. (Statens vegvesen 2011, s. 52-54) 
 
Ympyrän sisällä riski on suurimmillaan. Riskin todennäköisyys putoaa sektorin 
täyttyessä kohti ympyrän ulkoreunaa hankkeen muuttujien tarkentuessa. Esimer-
kiksi pohjaolosuhteisiin liittyvät riskit ovat yleensä väylähankkeen alussa suuret 
ennen kuin pohjatutkimuksia on alueella tehty. Riskiympyrällä riskiarvo sijoittuu 
tällöin hyvin lähelle ympyrän ydintä. Riski pienenee tutkimusten määrän kasvaessa 
ja tulosten tarkentuessa, jolloin riskiympyrän sektori täytyy kohti ympyrän kehää. 
(Hörkkö 2017) 
 
Riskiympyrässä hankkeen riskienarviointi suunnitteluvaiheessa on toteutettu yksin-
kertaisella liikennevalomenetelmällä. Sektoreiden asteikko on väriskaalattu seuraa-
vasti: 
 

- punainen = ei riittävän hyvä 
- keltainen = pitäisi olla parempi 
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- vihreä = ok 
 
Ympyrän tarkkuutta voidaan tarvittaessa kasvattaa lisäämällä arviointiskaalaan py-
käliä.  Ympyrästä saatavien tulosten perusteella reagoidaan tarvittaessa hankkeen 
sujuvan toteutuksen takaamiseksi. Esimerkiksi mahdollisen punaisen sektorin koh-
dalta hanketta rasittavat heikkoudet ja puutteet tulee huomioida ja käsitellä (Nor-
jassa paikallisen tiehallinnon erikseen määrittelemän tehtävän arviointi- / toiminta-
suunnitelman mukaisesti). (Statens vegvesen 2011, s. 52-54). 
 
Norjassa riskiympyrään on laitettu esimerkiksi pohjaolosuhteisiin, maanpäällisiin 
olosuhteisiin, rahanarvoon, suunnitteluvaiheeseen ja poliittiseen käsittelyyn liitty-
viä riskejä. Liikennevirastossa riskiympyrän luomiseen voisi käyttää pohjana lu-
vussa 4.5 esiteltyä Siparin (2015) kustannusriskien tunnistustaulukkoa, jossa on 
tunnistettu ja eritelty nimenomaan Liikenneviraston väylähankkeiden näkökul-
masta olennaiset kustannusriskit.  
 
Riskiympyrän voisi rakentaa Liikennevirastossa esimerkiksi jakamalla Siparin kus-
tannusriskien tunnistustaulukossa luetellut riskit omiksi sektoreikseen, kuvan 27 
riskiympyrän tapaan. Sektoreita voisi sitten ottaa mukaan hankekohtaisesta riskejä 
arvioitaessa esimerkiksi jakamalla sektorit kyseisessä hankkeessa on-ja off-tilan 
sektoreihin, näin pudottaen hankkeessa tarpeettomat sektorit pois.  
 
Riskien todennäköisyyden määritys voisi riskiympyrän käyttöönoton alkuvaiheessa 
perustua nykyisiin käytäntöihin ja suunnittelijoiden kokemuksen tuomaan asiantun-
temukseen. Käytäntöjen, tekniikan ja riskiympyrän kehittyessä päästäisiin varmasti 
kuitenkin pian kohti järjestelmää, jossa riskien määritys olisi mahdollista automa-
tisoida Liikenneviraston standardoimien parametrien avulla. 
 
Norjassa käytössä oleva riskiympyrä on melko karkea mutta toisaalta selkeä. Infra-
mallintamisen kehittyessä sektoreiden tarkkuutta voisi kuitenkin kehittää riskiym-
pyrän tuottaman hyödyn maksimoiseksi ja kustannusriskien minimoiseksi. Ris-
kiympyrän kunkin sektorin kustannusriskin toteutumisen todennäköisyyden voisi 
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ajatella värikoodien sijaan esimerkiksi prosentteina. Tällöin tyhjän sektorin riski 
toteutuisi 100 % varmuudella ja täyden sektorin riskin toteutumisen todennäköisyys 
olisi olematon. Prosenttijaolla jaoteltua riskiympyrää voisi tarkentaa aina tekniikan 
ja standardien sekä ympyrän käytön kehittymisen mukaisesti. Hämähäkinverkon 
omaisesti sektorin voisi siis jakaa yhä pienempiin kehiin alla olevan kuvan 28 mu-
kaisesti.  
 

 
Kuva  29. Esimerkkisektori prosenttijaon mukaisesti riskiympyrässä. 
 
Jatkokehityksenä sektoreiden painoarvoa ympyrässä voisi tarpeen mukaan muuttaa 
riskien keskinäisen painoarvon mukaisesti esimerkiksi sektorin kehän pituutta 
muuttamalla. Kun jokainen hankkeen kannalta olennaisena mukaan valittu riski on 
omassa sektorissaan määriteltynä, saadaan sektoreiden riskiarvoista hankkeelle 
herkkyysluku. Näin saatu herkkyysluku kertoisi, kuinka suuri olisi hankkeen ky-
seissä vaiheessa ja määritellyillä riskeillä, todennäköisyys ja riski kustannusmuu-
toksiin.  
 
Herkkyysluvun voisi laittaa näkyviin hankkeen kustannusarvioon, jolloin kustan-
nusarviossa olisi nähtävillä tieto hankkeen kustannusarvion muutosherkkyydestä ja 
luotettavuudesta. Herkkyysluvun avulla voisi laskea kustannusarvion vaihteluvälin. 
Tällä tavalla hankekohtaisesti ja riskit huomioiden laskettu kustannusarvio loisi jo-
kaisessa suunnitteluvaiheessa todennäköisesti sellaisen vaihteluvälin, johon kustan-
nusten todellinen toteuma nykyistä suuremmalla todennäköisyydellä osuisi. Kun 
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tiedon karttuessa riskiympyrän riskien värikoodia tai todennäköisyyttä muutetaan, 
muuttuisi samalla hankkeen herkkyysluku. Tällöin olisi mahdollista saada hank-
keen jokaiselle suunnitteluvaiheelle määriteltyä juuri sen hetken optimaalinen kus-
tannusarvion tarkkuus.  
 
Infra- ja tietomallintamisen kehittymisen edellytyksinä ovat standardoitu ja yhtei-
nen nimikkeistö, avoimet rajapinnat ja tahtotila. Myös riskiympyrän tai vastaavan 
sovelluksen voisi tulevaisuudessa linkittää tai muuten liittää osaksi väylähankkei-
den tietomallia. Se mahdollistaisi reaaliaikaisen tiedon kulun riskiympyrän ja tieto-
mallin välillä, edesauttaen näin kustannusarvioiden ajantasaisuutta ja hankekoh-
taista tarkkuutta kaikissa eri suunnitteluvaiheissa.  
 
Kustannuslaskentaohjelma on merkittävässä roolissa kustannusarvion laskemi-
sessa. Liikenneviraston nykyisin käyttämä Fore-ohjelmisto ei vielä pysty teknisesti 
osallistumaan kustannusarvioiden laskemisen automatisointiin tietomallintamisen 
avulla. Aiheen tiimoilta on kuitenkin käynnissä kehityshankkeita ja tulevaisuudessa 
myös kustannussuunnitteluohjelmisto on mitä todennäköisimmin suoraan linkitet-
tävissä tai muuten ohjelmoitavissa kaksisuuntaiseen yhteyteen tietomallin kanssa. 
Tämä linkitys voisi viedä kustannussuunnittelun tulevaisuudessa kustannusarvion 
tarkkuuden kannalta aivan uudelle tasolle. Kustannusohjattusuunnittelu ja automa-
tisoitu kustannusarvioiden laskeminen voisivat yhdessä mahdollistaa kustannusar-
vioiden nykyistä säännöllisemmän seurannan ja erityisesti parantaa vaihtoehtover-
tailujen laatua kustannusnäkökulmasta tarkasteltuna.  
 
Tietomallinnuksen ja kustannussuunnittelun yhdistämisen ja automatisoinnin edel-
lytyksenä ovat avoimet rajapinnat ja alan yhteinen tahtotila viedä kehitystä eteen-
päin. Tilaajan merkittävä rooli on kuitenkin myös syytä erikseen huomioida. Tätä 
tutkimusta varten haastatelluista konsulteista jokainen korosti tilaajan roolia kus-
tannussuunnittelun parantamisen ja inframallintamisen kehittämisen eteenpäin vie-
jänä ja mahdollistajana. Tästä voikin todeta tilaajan roolin olevan jopa suurempi 
kuin mitä pelkkä hankkeiden kilpailutus antaa ymmärtää. Tilaajalla on mahdolli-
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suus luoda alalle positiivinen tahtotila ja edesauttaa hankkeissaan teknisen toteu-
tuksen kehittämistä.  Tilaajan rooli ei ole kuitenkaan yksinkertainen ja siksi alan 
todellisen kehittymisen edellytyksenä ovat ennen kaikkea yhteinen tahtotila ja avoi-
met rajapinnat.  
 
8.2 Tulevaisuuden kolmikanta 
 
Kustannusarvion tarkkuuden parantamiseksi tulevaisuudessa tietomallintamisen, 
modernisoidun kustannuslaskentaohjelmiston tai avoimen hinnoittelujärjestelmän 
ja tietomalliin linkitetyn riskienhallintajärjestelmän avulla tulevaisuuden kustan-
nusarvioiden taustalta voisi löytyä kuvan 29 mukainen kolmikanta. Siinä tietomal-
lin, kustannussuunnitteluohjelmiston ja riskiympyrän muodostaman tietoverkon 
avulla saataisiin hankkeille, tulevaisuudessa kenties reaaliaikainen, herkkyysluku. 
Saadun herkkyysluvun mukaisesti olisi mahdollista laskea hankkeelle kussakin 
suunnitteluvaiheessa tarkkuudeltaan optimaalinen kustannusarvio. Riskien poistu-
essa tai lisääntyessä herkkyysluku muuttuisi kulloinkin vallitsevan tilanteen mukai-
sesti.  
 

 
Kuva  30. Tulevaisuuden kustannusarvioiden laskemisen kolmikanta. 
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Samaan tietomalliin liitetyt kustannussuunnitteluohjelma ja riskiympyrä voisivat 
tulevaisuudessa mahdollistaa sen, että riskien pienentyessä kustannusarvio tarken-
tuisi automaattisesti järjestelmien toimiessa yhteydessä toisiinsa. Tällöin kustan-
nusarvion optimaalinen tarkkuus muuttuisi lähes reaaliajassa hankeen kustannus-
suunnittelun laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä parantaen.  
 
8.3 Kustannussuunnittelu, riskit ja mallintaminen yhdessä tulevaisuudessa 
 
Väyläverkkoa rakennettaan, parannetaan, huolettaan ja ylläpidetään sen käyttäjiä 
eli kansalaisia ja elinkeinoelämää varten. Siksi väylähankkeista puhuttaessa on her-
kästi läsnä myös yhteiskunnallinen näkökulma ja tämä näkyi myös useammassa 
asiantuntijahaastattelussa. Verovaroin rahoitettavat hankkeet keskittävät ainakin 
teoriatason keskusteluissa helposti huomion siihen, että lopulta ollaan yhdellä ja 
samalla rahakirstulla väylän koko elinkaaren ajan aina tilaajasta ja suunnittelusta 
ylläpitoon ja käyttäjiin. Käytännössä toki päätöksien tekeminen ja elinkaariajatte-
lun toteuttaminen ei liene kovin yksinkertaisesti ratkaistavissa oleva asia.  
 
Mikäli väylähankkeen kustannuksiin laskettaisiin mukaan suunnittelun, rakentami-
sen sekä ylläpidon ja hoidon lisäksi myös käyttäjäkustannukset, voisi lopulta koko 
elinkaaressa rakennuskustannusten määrän olettaa olevan melko pieni. Se luo mah-
dollisuuden leikitellä erilaisilla tulevaisuuden vaihtoehdoilla. Mitä jos rakennus-
kustannuksien vaikkapa viiden prosentin nostolla voisi leikata esimerkiksi käyttä-
jäkustannuksia moninkertaisesti? Tulevaisuuteen katsoessa voikin kysyä, onko fo-
kus kuitenkin väärässä kohdassa? On kuitenkin huomioitava, että tällainen ajattelu-
malli on herkkä osatekijöiden epävarmuuksille. Esimerkiksi käyttäjäkustannukset 
ovat erittäin herkkiä epävarmuustekijöille vaikean ennustettavuuden ja pitkän käyt-
töiän hankkeelle aiheuttaman suuren painoarvon takia.  
 
Tietomallintaminen tuo tulevaisuudessa mahdollisuuden katsoa väylien profiilia 
entistä tarkemmin ja monipuolisemmin jo suunnitteluvaiheessa ja päästä sitä kautta 
kiinni myös käyttäjäkustannuksiin. Tulevaisuuden visiona mukaan väylän hanke-
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suunnitteluvaiheiden kustannussuunnitteluun voisi ja tulisi ottaa haastateltujen asi-
antuntijoiden mukaan ehdottomasti myös väylän käyttäjille aiheutuvat käyttäjäkus-
tannukset. Toisaalta jotkut asiantuntijat kysyivät aihetta käsiteltäessä, mitä käyttä-
jäkustannuksia tulisi ottaa huomioon? Ja jos lähdetään tarkastelemaan hanketta noin 
laajalla perspektiivillä, muuttuuko kokonaisuus liian massiiviseksi? Palataanko lo-
pulta takaisin kysymykseen siitä, pitäisikö paikalle rakentaa tie vai rata?  
 
Yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudessa voisi olla julkisten väylähankkeiden toteutta-
minen esimerkiksi 25 vuoden palvelusopimuksina. Tällöin voitaisiin ottaa huomi-
oon sekä investointi- että ylläpitokustannukset kyseessä olevalta ajalta. Asiantunti-
jat muistuttivatkin haastatteluissaan kokonaisuuden huomioimisen olevan erittäin 
tärkeää.  
 
Tieto- ja inframallintamisen kehittymistä tulevaisuudessa on hyvin hankala ennus-
taa. Tekniset rajoitteet eivät käytännössä jarruta mallintamisen kehittymistä, mutta 
sen sijaan asenteiden muuttuminen, alan yleinen tahtotila ja kokonaiskuvan laaja-
alainen edistyminen ovat tietomallintamisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Tu-
levaisuuden hankalan ennustettavuuden takia eri ajanhetkiä voisi kuvata yksinker-
taistamalla asian. Tässä tutkimuksessa on valittu käyttöön kolme eri aikamäärettä; 
tänään, huomenna ja ylihuomenna.  
 
Nykytilannetta voidaan kuvata "tänään"-termillä. Sillä viitataan infra- ja tietomal-
lintamisen tilanteeseen tällä hetkellä ja jo olemassa oleviin käytäntöihin. "Huo-
menna"-termillä kuvataan työssä lähitulevaisuutta ja sen kehitysnäkymiä infra- ja 
tietomallintamisen kannalta. Tämän ajanhetken ilmiöt ovat jo melko selkeästi näh-
tävissä ja niiden toteutuskin on jo monilta osin hyvällä mallilla. "Huomenna" on 
todennäköisesti noin 1-5 vuoden aikaikkunassa toteutuva tulevaisuus. "Ylihuo-
menna"-termiä käytetään työssä kuvaamaan niitä mahdollisuuksia, joita voidaan 
saavuttaa tieto- ja inframallintamisen avulla pidemmän aikavälin aikana. "Ylihuo-
menna" sisältää noin 5-15-vuoden säteellä mahdollisia kehitysnäkymiä. Tietomal-
lintamisen kehitys on kuitenkin jatkuvaa ja melko vaikeasti ennustettavaa. Voikin 
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olla, että huomisen ja ylihuomisen aikaikkunat ovatkin jo lähempänä kuin arvaam-
mekaan tai erilaiset mullistukset hidastavat muutosta ja siirtävät aikaikkunaa pi-
demmälle tulevaisuuteen. 
 
Näiden aikamääritelmien mukaisesti on koottu tässä työssä kerätyn aineiston poh-
jalta taulukkoon 2 suuntaa antava "tiekartta" kustannusarvioiden ja tietomallintami-
sen yhteensovittamiseksi tulevaisuudessa. Tässä tiekartassa on huomioitu paitsi tu-
levaisuuden visioita, mutta reaaliteettien asettamia rajoitteita.  
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Taulukko 2. Tiekartta kustannusarvioiden ja tietomallintamisen yhteensovittami-
sen tulevaisuudessa 
Tänään: 

Mallintaminen on osa Liikennevirastojen hankkeita ja tarjouskilpailuja 
Kustannusarvioiden tekemistä on pilotoitu mallintamisen avulla 
Kustannussuunnittelu tapahtuu hankkeissa vielä viimeisenä, usein ”jälki-
laskentana” 

Huomenna: 
Määrälaskenta automatisoituu tietomallintamisen ansiosta 
Riskiympyrän ja riskienhallintataulukon avulla riskien kytkeminen mal-
lin ja kustannuslaskentaohjelman yhteyteen mahdollistuu 

o Painokertoimet määritellään riskeille hankekohtaisesti ja ne tule-
vat näkyviin kustannusarvioon? 

Suunnittelusta tulee kustannusohjattua 
o Muutokset suunnitelmassa siirtyvät kustannusarvioon reaa-

liajassa? 
Hinnasto linkitetty malliin 

o Kustannusarvio automaattisesti mallin avulla? 
Ylihuomenna: 

Hankkeelle lasketaan herkkyysluku kolmikannan avulla ja se laitetaan nä-
kyville kustannusarvioon 
4D → tietomalli muuttuu 3D-mallista 4D-malliksi  

o Neljäntenä dimensiona mukaan aika 
6D → tietomalli muuttuu 6D-malliksi  

o Kustannus- ja CO2-dimensiot mukaan tietomalliin 
Urakoitsija ja ylläpito mukaan suunnitteluun  
Käyttäjäkustannukset mukaan suunnitteluun 
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8.4 Tulosten arviointi ja johtopäätökset kustannusriskien hallinnasta 
 
Tämän tutkimuksen johdannossa esitettiin työn kannalta olennaiset tutkimuskysy-
mykset.  

1. Mikä on kustannusarvion tarkoituksenmukainen tarkkuustaso infrahank-
keen suunnittelun eri vaiheissa?  

2. Mikä on kustannusarvion funktio ja mitä hyötyjä sen tarkkuuden paranta-
misella voidaan saavuttaa infrahankeen suunnitteluprosessin eri vaiheissa? 

3. Mitä mahdollisuuksia tietomallinnuksen kehittyminen tuo infrahankkeiden 
kustannussuunnitteluun? 

 
Työn keskeiset tulokset vastaavat näihin esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Kustan-
nusarvioin tarkoituksenmukainen tarkkuustaso infrahankkeen eri vaiheissa on tule-
vaisuudessa yhä vahvemmin hankekohtaisesti määritelty asia. Tietomallintaminen 
mahdollistaa jatkossa automaattisen määrälaskennan lisäksi esimerkiksi hankkeen 
kannalta olennaisten ominaisuus- ja olosuhdetietojen käsittelyn helpottumisen ja 
monipuolistumisen lisäten näin hankkeiden hankekohtaisia piirteitä. Kustannusar-
vioiden tarkoituksenmukainen tarkkuus ei ole silti tulevaisuudessakaan ylitarkka, 
vaan nimenomaan hankkeen olemassa olevien tietojen ja tunnistettujen riskien mu-
kaisesti laskettu ja vähitellen vaiheittain tiedon määrän kasvun mukaisesti tarken-
tuva kustannusarvio. 
 
Kustannusarvion funktio on hankkeissa erittäin olennainen. Sen merkitys on kiista-
ton ja sitä tukevat sekä työssä esitetyt tieteelliset teoriat, että asiantuntijoiden käy-
tännön kokemukset. Se on ratkaiseva tekijä hankkeen toteutuspäätöstä tehtäessä ja 
siksi sen on oltava oikea. Infrahankkeiden yksilöllisten ominaisuuksien ja erittäin 
pitkän elinkaaren takia kustannusarvioiden merkitys on hankkeissa merkittävä jo 
hankkeen alkuvaiheesta alkaen. Kustannussuunnittelijoiden kokemus on perintei-
sesti ollut tärkeässä roolissa hankkeiden kustannusarvioiden onnistumisen kannalta 
eikä se tule tietomallintamisenkaan myötä katomaan. Toiveena kuitenkin on, että 
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kustannusarvioin suuren merkittävyyden takia tietomallintaminen tulisi jatkossa ta-
saamaan kokeneen ja kokemattoman kustannussuunnittelijan välistä eroa monipuo-
lisuutensa ansioista.  
 
Tietomallintamisen kehittyminen tuo infrahankkeiden kustannussuunnitteluun tu-
levaisuudessa lukemattomia mahdollisuuksia. Tulevaisuuden kustannussuunnittelu 
on todennäköisestä nykyiseen verrattuna nopeampaa, tarkempaa ja reaaliaikaisem-
paa. Vaihtoehtojenvertailussa on aina olennaisena osana automaattinen kustannus-
vertailu ja suunnittelu muuttuu vähitellen kustannusohjatumpaan suuntaan. 
 
Tämä tutkimus on nostanut esille monia mahdollisia jatkotutkimussuuntia ja -ai-
heita. Tutkimuksen arvoisia aihepiirejä olisivat esimerkiksi väylähankkeissa esiin-
tyvien kustannusriskien standardoitavuus ja niiden kytkeminen riskiympyrään. 
Myös tietomallin, riskiympyrän ja kustannuslaskentaohjelmiston muodostaman 
kolmikannan mahdollistaman herkkyysluvun ja kustannusarvion laskemisen auto-
matisoituminen olisivat julkisten väylähankkeiden kustannussuunnittelun kehittä-
misen kannalta kiinnostavia jatkotutkimusaiheita.  
 
Tämä työ täyttää sille alussa asetetut tavoitteet. Kustannusarvion laskemiseen tar-
koitetun kolmikannan ja sen osien kehittämisellä voidaan tulevaisuudessa saada 
väylähankkeille yhä laadukkaampia ja hankekohtaisempia kustannusarvioita. Li-
säksi tutkimuksessa tuotettu tiekartta näyttää todennäköisen suunnan alan kustan-
nussuunnittelun kehittymiselle. Näillä askelmerkeillä voidaan lähteä tavoittele-
maan kustannusarvioiden automatisointia, kustannusriskienhallintaa tietomallin 
avulla ja hankekohtaisesti optimoituja kustannussuunnitelmia.  
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9 YHTEENVETO 
 
Liikennevirastossa on todettu valtion liikenneväylähankkeiden suunnitteluproses-
sin kaipaavan uutta tietoa kustannussuunnittelun tehostamiseksi. Hankkeiden kus-
tannusarvioiden laskennan kehittämiseksi tutkitaan tässä työssä tietomallinnuksen 
kehittymisen vaikutuksia kustannusarvioiden tarkkuuksiin väylähankkeiden eri 
suunnitteluvaiheissa.   
 
Tietomallintaminen luo lukemattomia mahdollisuuksia infra-alalle. Myös kustan-
nussuunnittelun näkökulmasta tietomallintaminen mahdollistaa tulevaisuudessa 
monia erilaisia skenaarioita. Määrälaskenta automatisoituu todennäköisesti jo lähi-
tulevaisuudessa, mutta sitä seuraavia edistysaskeleita on hankalampi ennustaa. 
Alalla vallitsevan yleisen tahtotilan ja tilaajan merkitystä pidetään alan asiantunti-
joiden keskuudessa kuitenkin merkittävänä.  
 
Periaatteessa inframallintamisen kehittyminen mahdollistaa nykyistä helpommin 
suunnittelun muuttumisen aidosti kustannusohjatuksi. Tällöin muutoksen tekemi-
nen suunnitelmaan muuttaisi suoraan myös kustannusarviossa annettua määrää. 
Kustannusohjatun suunnittelun avulla erityisesti vaihtoehtojen vertailu voi muuttua 
tulevaisuudessa yhä laadukkaammaksi ja monipuolisemmaksi.  
 
Kustannussuunnitteluohjelman linkittyessä tietomalliin kustannusarviot muuttuvat 
todennäköisesti reaaliaikaisesti ajantasaisiksi ja päivitetyiksi. Infrahankkeissa olisi 
syytä ottaa myös nykyistä paremmin huomioon hankkeen kokonaiskustannukset 
pelkkien investointikustannusten sijaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä elinkaa-
riajattelun laajentamista myös suunnittelun alkuvaiheeseen. Lisäksi ylläpito- ja 
huoltotoimintojen asiantuntijoiden osallistumista hankkeeseen jo sen suunnittelu-
vaiheessa pidettään alan asiantuntijoiden keskuudessa tulevaisuudessa erittäin toi-
vottavana hankkeiden laadun ja kustannussuunnittelun kannalta. 
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Tulevaisuuden kolmikantana voikin nähdä kustannussuunnitteluohjelman, riskien-
hallintaohjelman ja tietomallinnuksen luoman kolmikannan. Näiden kommuni-
koidessa keskenään saataisiin kullekin hankkeelle räätälöity kustannusarvio. 
 
Tietomallintamisen vaikutusta kustannusarvioiden tarkkuuteen tulevaisuudessa ei 
osaa sanoa varmasti vielä kukaan. Infra-ala, tekniikka, tietomallintaminen ja erilai-
set ohjelmistot kehittyvät nykyisin erittäin nopeasti ja toisaalta myös välillä melko 
hankalasti ennustettavasti.  
 
Mahdolliset tulevaisuuden vaikutukset voisi kuitenkin tiivistää seuraaviin viiteen 
kohtaan: 
 

1. Lähtötietojen merkitys on kustannusarvion vaihteluvälin määrittämi-
sessä erittäin merkittävä. 

2. Inframallintaminen luo lukuisia mahdollisuuksia kustannussuunnittelun 
kehittämiseksi. 

3. Riskien kytkeminen mukaan tietomalliin esimerkiksi riskiympyrän 
avulla voisi mahdollistaa tulevaisuudessa hankekohtaiset virherajat. 

4. Tietomallin ja kustannussuunnitteluohjelman liittäminen yhteen kah-
densuuntaisella tiedonvaihdolla on edellytys kustannusarvioiden tark-
kuuden kehittymiselle tietomallien avulla. 
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Haastattelurunko 
 

- Minkälainen näkemys haastateltavalla on kustannusarvion tarkkuuden ke-
hittymistä tulevaisuudessa (tietomallinnuksen ansiosta?) 

- Kuinka tietomallinnuksella voitaisiin tehostaa suunnitteluprosessia? 
- Tietomallinnus, pienemmällä työllä enemmän hyötyjä? 
- Muuttaako tietomallinnus kokemuksen merkitystä (kustannussuunnitte-

lussa) projektin onnistumisen kannalta? 
- Miten tietomallinnuksen avulla voidaan parhaiten parantaa kustannustason 

optimointia ja kustannusarvion tarkkuutta? 
o Suurimmat hyödyt (kussakin suunnitteluvaiheessa?)? 

- Miten tietomallinnus vaikuttaa suunnitteluun suunnitteluprosessin eri vai-
heissa? 

o Onko joku suunnitteluvaihe jonka kustannusarviota ja –hallintaa tie-
tomallinnuksella voitaisiin erityisesti parantaa? Onko joku vaihe 
jossa ei ollenkaan hyötyä? 

- Miksi tietomallinnus ei ole nykyään jo vakiintuneina suunnittelutyökaluna 
infra-alalla ja sen kustannussuunnittelussa? Tai milloin ajattelet sen olevan 
vakiintunut työkalu? Milloin ajattelet mallinnuksen olevan osa jokapäi-
väistä suunnittelun arkea? 

o Mitkä ongelmat jarruttavat tietomallinnuksen kehittymistä yhä mo-
nipuolisemmaksi suunnittelun työkaluksi? 

- Millaisena haastateltava näkee tietomallinnuksen tuomat mahdollisuudet 
suunnitteluprosessin vaihtoehtojen vertailun kannalta tulevaisuudessa? 

o Voisiko tämä olla merkittävä tekijä kustannusarvioiden kannatta-
vuuden varianssin kannalta erityisesti suunnitteluprosessin alkuvai-
heessa tulevaisuudessa? 

- Villeimmät tulevaisuuden visiot ja tietomallinnuksen tuomat mahdollisuu-
det? 

o 5v., 10v., 50v. 
- Millaisia projekteja haastateltavan organisaatiossa on toteutettu tietomallin-

nusta (merkittävästi) käyttäen? 
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- Kuinka hyvin kustannusarviot osuvat heillä kohdalleen (% haarukka)? Tai 
tavoite vs. mihin päästään? 

- Mihin heidän kustannuslaskenta perustuu? 
- Oletteko havainneet tarpeelliseksi kustannusarvion tarkkuuden parantami-

sen? Millä menetelmillä asiaa voisi edesauttaa?  
- Onko tietomallinnusta käytetty apuna hankkeen kustannussuunnittelussa ja 

–hallinnassa? 

 
Voiko tietomallinnuks(ella) muuttaa kuvan 7 suhdelukuja? 
 

- Kuinka talopuolella on käytetty mallintamista kustannussuunnittelussa ja 
kustannusarvioiden laatimisessa? Mitkä ovat merkittävimmät saavutetut 
hyödyt?  

 


